
 

 

 
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะวิทยาศาสตร� 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  วิทยาเขตหาดใหญ)



 

 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                 หน,า 
หมวดท่ี 1 ข,อมูลท่ัวไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
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10) สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 
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ของสถาบัน 4 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 

วิทยาเขตหาดใหญ�  คณะวิทยาศาสตร=  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= 

 

หมวดท่ี 1 ข,อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= 

 (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science Program in Computer Science  
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร=) 
 ชื่อย�อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Computer Science) 
 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Computer Science) 
 

3. วิชาเอก (ถ,ามี) 
- 
 

4.  จํานวนหน)วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
  36 หน�วยกิต  
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 

 5.2  ภาษาท่ีใช, 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป?นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเข,าศึกษา 
  รับท้ังนักศึกษาไทย และนักศึกษาต�างชาติ 

 5.4 ความร)วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป?นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5 การให,ปริญญาแก)ผู,สําเร็จการศึกษา 
  ให2ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 �  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กําหนดเปBดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 �  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 �  ได2รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ� ในคราวประชุม ครั้งท่ี 14(4/2559) 
  เม่ือวันท่ี 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 �  ได2รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 381(1/2560) 
  เม่ือวันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
 
7.  ความพร,อมในการเผยแพร)หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร2อมเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ
ในปfการศึกษา 2561 

 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได,หลังสําเร็จการศึกษา 
 (1)  นักวิชาการทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 
 (2)  อาจารย=/นักวิจัยทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 
 (3)  วิศวกรซอฟต=แวร= 
 (4)  นักพัฒนาโปรแกรม/นักพัฒนาซอฟต=แวร=/นักพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร= 
 (5)  นักวิเคราะห=และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร= 
 (6)  ผู2ดูแลระบบเครือข�าย/ผู2ดูแลระบบฐานข2อมูล 
 (7)  เจ2าของธุรกิจส�วนตัวด2านคอมพิวเตอร= 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน)ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตร 

 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน)ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 
ปGที่สําเร็จการศึกษา 

3-7008-00041-11-7 ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

นางสาวสุภาภรณ=  กานต=สมเกียรติ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2550 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2538 
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2534 

3-9299-00086-75-5 ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

นายอํานาจ  เปาะทอง Ph.D. (Computer Science), Keele University, UK., 2543 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2534    
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2524            

3-9599-00401-55-3 อาจารย= นางสาวเพ็ญณี  หวังเมธีกุล Ph.D. (Computer Science), Durham University, UK., 2555 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=และเทคโนโลยีสารสนเทศ),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง, 2542 
วท.บ. (คณิตศาสตร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2536 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
  ในสถานท่ีตั้ง คณะวิทยาศาสตร= มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= วิทยาเขตหาดใหญ� 

 
11.  สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปHนต,องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีนับว�ามีความสําคัญเป?นอย�างยิ่งในการพัฒนาประเทศให2มีความ
เข2มแข็งและก2าวหน2าทัดเทียมนานาประเทศ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข2องกับวิทยาการคอมพิวเตอร=ถือว�าเป?น
เทคโนโลยีท่ีสําคัญยิ่ง ซ่ึงจะนําพาประเทศให2สามารถแข�งขันได2ในเชิงกลยุทธ=กับระดับนานาชาติ  การสร2าง
นวัตกรรมและงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร= จําเป?นต2องอาศัยรากฐานของวิทยาศาสตร=บริสุทธิ์และ
วิทยาศาสตร=ประยุกต=ท่ีเข2มแข็ง การพัฒนาวิทยาการเชิงบูรณาการทําให2ศาสตร=ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=
เป?นพ้ืนฐานสําคัญ สําหรับการประยุกต=ให2กับศาสตร=อ่ืนในยุคปoจจุบัน เช�น เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เศรษฐศาสตร= ชีวสารสนเทศและการแพทย= เป?นต2น อีกท้ังการพัฒนาประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของรัฐบาล (Digital Economy) จําเป?นต2องปรับปรุงหลักสูตรให2ทันสมัย 

 
 11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การท่ีประเทศไทยก2าวสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN : Association of South East Asian 
Nations) ในปf พ.ศ. 2559 จะเปBดโอกาสให2มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด2านต�าง ๆ อาทิเช�น การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา นักวิจัย และการทํางานร�วมกันระหว�างคณาจารย= การส�งเสริมความร�วมมือทางด2านวิชาการใน
ลักษณะเครือข�ายการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การเข2าถึงและพัฒนาวิทยาการทางด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร=และการประยุกต= ท้ังทางด2านฮาร=ดแวร=และซอฟต=แวร=ของประเทศในอาเซียน เพ่ือเป?นสังคม
ฐานความรู2 (Knowledge-Based Society) มหาวิทยาลัยจําเป?นต2องปรับปรุงหลักสูตรให2สอดคล2องและ
ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคด2วย 
 
12. ผลกระทบจาก ข,อ 11.1 และข,อ 11.2 ต)อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข,องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณ=ดังกล�าว การพัฒนาหลักสูตรจึงเน2นให2มหาบัณฑิตมีความรู2ความ
เข2าใจ และความชํานาญ รวมท้ังเป?นผู2ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=ท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให2เข2ากับลักษณะงาน ท้ังด2านวิชาการ และวิชาชีพ เพ่ือสร2างองค=ความรู2และ
ผลงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ท่ีสามารถตอบสนองความต2องการของการเปลี่ยนแปลงทางด2านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ     
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12.2  ความเก่ียวข,องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=มีเปwาหมายท่ีจะเป?นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชียทํา

หน2าท่ีในการผลิตมหาบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการวิจัยเป?นฐานการ
พัฒนาหลักสูตรจึงมีแนวคิดในการสร2างความเข2มแข็งทางวิชาการท่ีเป?นรากฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร=
และการประยุกต= เพ่ือให2ผู2เรียนสามารถคิดค2นนวัตกรรมผ�านกระบวนการเชิงวิจัยท่ีคํานึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาชีพ ตลอดถึงผลกระทบต�อสังคมท่ีจะตามมา 

 
13. ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปIดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
  13.1  กลุ)มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปIดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า อ่ื น  ๆ  ท่ี เ ปB ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= หรือสถาบันอ่ืน ๆ ได2โดยความเห็นชอบจากอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=และ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 13.2  กลุ)มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปIดสอนให,ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต,องมาเรียน  
นักศึกษาจากหลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปBดสอนในหลักสูตรฯ ได2 โดยความ

เห็นชอบจากอาจารย=ผู2สอนและกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 13.3  การบริหารจัดการ 
    1)  แต�งต้ังผู2ประสานงานรายวิชาในรายวิชาท่ีมีผู2สอนหลายคน เพ่ือทําหน2าท่ีประสานงานกับ

ภาควิชา ฯ อาจารย=ผู2สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล 

    2)    มอบหมายให2คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให2บรรลุเปwาหมายรายวิชา 

3)    อาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย=ผู2สอน ด2านเนื้อหาสาระให2สอดคล2อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู2  
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หมวดท่ี 2 ข,อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= มุ�งเน2นผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี

ความรู2ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และการประยุกต= ควบคู�กับการมีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถนําองค=ความรู2ท่ีได2เรียนไปวิเคราะห= สังเคราะห= พัฒนา วิจัยเพ่ือเกิดองค=ความรู2ใหม�ท่ีเป?นประโยชน=
ในวิทยาการของศาสตร=นี้ต�อไป 

 
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= ได2เริ่มทําการสอนต�อเนื่องมา
ต้ังแต�ปfการศึกษา 2529 และได2ผลิตมหาบัณฑิตเป?นจํานวนมากในการขับเคลื่อนประเทศ หากแต�การพัฒนา
ทางเทคโนโลยีของแขนงวิชานี้เป?นไปอย�างรวดเร็ว และเพ่ือให2ทันต�อการเปลี่ยนแปลง จึงหลีกเลี่ยงมิได2ใน
การปรับปรุงแก2ไขหลักสูตรให2ทันสมัย ครอบคลุมวิชาการและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต�ละแขนง
สาขา สอดคล2องกับการเปลี่ยนแปลงขององค=ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ในระดับสากล อันได2แก� 
เครือข�ายคอมพิวเตอร= วิศวกรรมซอฟต=แวร= การประยุกต=สารสนเทศข้ันสูง และปoญญาประดิษฐ= เพ่ือให2
ผู2 เรียนมีความรู2 ท่ีเพียงพอต�อการวิจัยและพัฒนาความรู2 เ พ่ือก2าวไปอีกข้ันในศาสตร=แห�งวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 

 
1.3 วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู2 ความสามารถและมีทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และการ
ประยุกต=ท่ีสามารถออกไปปฏิบัติงานสนองความต2องการของหน�วยงาน ท้ังของภาครัฐบาล
และภาคเอกชน และสามารถไปศึกษาหรือวิจัยต�อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร= หรือสาขาวิชาท่ีใกล2เคียงกันได2 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถสอนและถ�ายทอดความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=แก�ผู2ท่ี
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตํ่ากว�าระดับอุดมศึกษา และถ�ายทอดความรู2สู�ภาคสังคม 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต�อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล2อม 

4. เพ่ือพัฒนาองค=ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และการประยุกต= สร2างผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเป?นประโยชน=ต�อการวิจัย การเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการแก�สังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
การปรับปรุงหลักสูตรจะดําเนินการทุก 5 ปf ส�วนการปรับปรุงแผนการสอน และการวัดผลและประเมินผล
จะดําเนินการทุกปf 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ)งชี้ 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรให2เป?นไปตาม
เกณฑ=มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ติดตามประเมินหลักสูตรอย�างสม่ําเสมอ 
-  ประชุม/สัมมนาผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย=ประจําหลักสูตร 

-  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
-  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2.  ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน -  ประเมินรายวิชา 
-  ประเมินการสอนของอาจารย= 

-  ผลการประเมินรายวิชา 
-  ผลการประเมินการสอนของ 

อาจารย= 

3.  ปรับปรุงวิธีการประเมินข2อสอบ
และระดับขั้นการให2คะแนน 

 -  ประเมินข2อสอบ 

  

 -  ประเมินระดับขั้นคะแนน 

-  ผลการประเมินข2อสอบจาก 
คณะกรรมการประเมินข2อสอบ 

-  ผลการให2ระดับขั้นคะแนนจาก 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 

 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร,างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1  ระบบ  
 จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห= 
 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร,อน  
  ไม�มี 
 

1.3  การเทียบเคียงหน)วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม�มี 
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2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 
 �  วัน – เวลาราชการปกติ หรือ 

 �  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) 
-  วันจันทร= – วันศุกร=  เวลา 17.00 – 20.00 น.  
-  วันเสาร= – วันอาทิตย=  เวลา 09.00 – 20.00 น.  

2.2 คุณสมบัติของผู,เข,าศึกษา 
คุณสมบัติของผู2 เข2า ศึกษาเป?นผู2 มี คุณสมบัติสมัครเข2าเรียนระดับปริญญาโทตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ว�าด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมีคุณสมบัติข้ันตํ่า ดังนี้ 
1. เป?นผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 2.50 หรือ 
1.2 เป?นผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 2.50 ใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร= สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข2องทางด2านคอมพิวเตอร= หรือ 

1.3 เป?นผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 2.50 และมี
ประสบการณ=การทํางานเก่ียวกับคอมพิวเตอร=มาแล2วอย�างน2อยไม�ตํ่ากว�า 1 ปf โดยมี
ผู2บังคับบัญชาให2การรับรองโดยจะต2องได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ประจําหลักสูตร/คณะกรรมการคัดเลือก และ 

2. เป?นผู2เคยผ�านการเรียนวิชาคณิตศาสตร=พ้ืนฐานอย�างน2อย 6 หน�วยกิต ในระดับปริญญาตรี 
3. ผู2เลือกเรียนแผน ก แบบ ก1 จะต2องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.50 ในสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร= สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร= หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีประสบการณ=ในการทํางานหรือการวิจัยไม�น2อยกว�า 2 ปf 

4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป?นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.3  ปLญหาของนักศึกษาแรกเข,า 
 1.  ความรู2และทักษะพ้ืนฐานด2านภาษาอังกฤษค�อนข2างตํ่า 

2.  พ้ืนฐานด2านวิชาการท่ีแตกต�างกันของนักศึกษา ทําให2การเรียนการสอนในวิชาต�าง ๆ มีปoญหา 
โดยเฉพาะกรณีท่ีนักศึกษาไม�ได2สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร=หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.4  กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก,ไขปLญหา/ข,อจํากัดของนักศึกษาในข,อ 2.3 
 1.  นักศึกษาท่ีมีคะแนนภาษาอังกฤษไม�เป?นไปตามเกณฑ=ของมหาวิทยาลัยจะต2องลงทะเบียน

 เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.  กําหนดให2นักศึกษาท่ีไม�ได2สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร=เป?นผู2ร�วม

เรียนรายวิชาหลัก ร�วมกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=
เพ่ือเพ่ิมพูนพ้ืนฐานวิชาการท่ีจําเป?นต2องใช2ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู,สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปG 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต)ละปGการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปfท่ี 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปfท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว�าจะจบการศึกษา - - 15 15 15 
  
 

2.6  งบประมาณตามแผน  

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน)วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
  

ปGงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค�าบํารุงการศึกษา 354,000 708,000 708,000 708,000 708,000 

ค�าลงทะเบียน 486,000 972,000 972,000 972,000 972,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 420,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

รวมรายรับ 1,260,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ)าย (หน)วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปGงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ  

1. ค�าใช2จ�ายบุคลากร 660,506 700,137 742,145 786,674 833,874 

2. ค�าใช2จ�ายดําเนินงาน (ไม�รวม 3) 643,815 1,287,630 1,287,630 1,287,630 1,287,630 

3. ทุนการศึกษา  -  -  -  -  - 

4. รายจ�ายระดับมหาวิทยาลัย 354,000 708,000 708,000 708,000 708,000 

รวม (ก) 1,658,321 2,695,767 2,737,775 2,782,304 2,829,504 

ข. งบลงทุน 

ค�าครุภัณฑ= * 177,737 186,624 195,955 205,752 216,040 

รวม (ข) 177,737 186,624 195,955 205,752 216,040 

รวม (ก) + (ข) 1,836,058 2,882,391 2,933,730 2,988,056 3,045,544 

จํานวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

ค�าใช2จ�ายต�อหัวนักศึกษา 122,404 96,080 97,791 99,602 101,518 

* ค�าครุภัณฑ=เป?นการคิดคํานวณตามอายุการใช2งาน (ค�าเสื่อมราคา) ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

  

 2.7  ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป?นแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=ว�าด2วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2.8  การเทียบโอนหน)วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข,ามมหาวิทยาลัย (ถ,ามี)  
ให2เป?นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=ว�าด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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3.  หลักสูตรและอาจารย�ผู,สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จํานวนหน)วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน)วยกิต 

 3.1.2  โครงสร,างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผน  ก  แบบ ก 1 

(หน)วยกิต) 
แผน  ก  แบบ ก 2 

(หน)วยกิต) 
แผน  ข 

(หน)วยกิต) 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 
- วิชาเฉพาะด2าน 
- วิชาเลือก 

 
- 
- 
- 

 
6 
6 
6 

 
6 
6 
18 

2. วิทยานิพนธ� 36 18 - 

3. สารนิพนธ� - - 6 

4. วิชาเสริมทักษะการวิจัย - 
(ไม�นับหน�วยกิต) 

3  
(ไม�นับหน�วยกิต) 

3  
(ไม�นับหน�วยกิต) 

รวม ไม)น,อยกว)า 36 36 36 
 

หมายเหตุ วิชาเสริมทักษะการวิจัย ประกอบด2วย 2 วิชา ดังนี ้
 344-591 สัมมนา      1(0-2-1) 
  Seminar 
 344-592 ระเบียบวิธีวิจัย  2(2-0-4)  

 Research Methodology 
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3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

 3.1.3.1  หมวดวิชาเฉพาะ 
 - วิชาแกน    6   หน)วยกิต 

 344-511 การวิเคราะห=และออกแบบข้ันตอนวิธี      3(3-0-6)  
 Algorithm Analysis and Design 

 344-521 องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร= 3(3-0-6)
  Computer Organization and Architecture 

 

 - วิชาเฉพาะด,าน   6   หน)วยกิต 
 344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 

 Programming Language and Software Concepts   
 344-581 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6)  

 Theory of Computation   

 

 3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก 
    (แผน ก 2 จํานวน 6 หน)วยกิต และแผน ข จํานวน 18 หน)วยกิต) 
 รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต,องการเน,นด,านเครือข)ายและความปลอดภัย 

 344-531 เครือข�ายคอมพิวเตอร=ข้ันสูง      3(3-0-6) 
 Advanced Computer Networks  

 344-532 โปรโตคอลระหว�างเครือข�าย 3(3-0-6) 
 Internetworking Protocols 

 344-533 ความม่ันคงของระบบเครือข�าย 3(3-0-6) 

 Network Security               

 344-534 การบริหารจัดการระบบเครือข�าย 3(3-0-6) 

 Network Management  

 344-535 สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Architectures  

 344-542 โปรแกรมแปลภาษา 3(3-0-6) 
 Compiler   

 344-543 การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Operating Systems Design and Implementation 
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 รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต,องการเน,นด,านวิศวกรรมซอฟต�แวร� 
 344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 

 Software Engineering Methodology 
 344-552 วิธีอย�างเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 

 Formal Methods in Software Engineering 
344-553    การจัดการโครงการซอฟต=แวร=      3(3-0-6) 

 Software Project Management 
344-554 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=     3(3-0-6) 

 Software Testing and Quality Assurance 
344-555 การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

 Enterprise Software Development 
344-651  การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ     3(3-0-6) 

Object-Oriented Analysis and Design 
 

 รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต,องการเน,นด,านระบบฐานข,อมูลและสารสนเทศ 
 344-561 ระบบสนับสนุนการจัดการ 3(3-0-6) 

 Management Support Systems                              
 344-562 ระบบจัดการฐานข2อมูล       3(3-0-6) 

 Database Management Systems  
 344-563 การสืบค2นสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Retrieval 
344-661  การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล 3(3-0-6) 

 Database Modeling and Design   
344-662 คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล 3(3-0-6) 

 Data Warehouse and Data Mining 
344-663     การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล                                              3(3-0-6) 

               Data Analytics and Data Science 
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รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต,องการเน,นด,านปLญญาประดิษฐ� 
 344-571 ปoญญาประดิษฐ= 3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence                              
 344-572 ระบบชํานาญการ 3(3-0-6) 

 Expert Systems 
 344-573 เครือข�ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

 Neural Networks 
344-671 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน     3(3-0-6) 

 Image Processing and Computer Vision  
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 Natural Language Processing  
344-673 หุ�นยนต= 3(3-0-6) 

  Robotics   
 344-675 ระบบมัลติเอเจนท= 3(3-0-6) 

 Multiagent Systems 
 

 รายวิชาเลือกอ่ืน ๆ 

 344-582 การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห= 3(3-0-6) 

 Simulation Modeling and Analysis 
 344-611    วิทยาการเข2ารหัสลับ       3(3-0-6) 

  Cryptography   
344-621 ระบบการประมวลผลแบบกระจาย     3(3-0-6) 

 Distributed Operating Systems 

344-674 คอมพิวเตอร=กราฟBกส= 3(3-0-6) 

 Computer Graphics 

344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 

 Special Topics in Computer Science I 

344-692 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 2 2(2-0-4) 

 Special Topics in Computer Science II 

344-693 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3 1(1-0-2) 

  Special Topics in Computer Science III  
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หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปBดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ได2โดยความเห็นชอบจากอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=และคณะกรรมการบริหาร
ประจําหลักสูตร 

 
    3.1.3.3  วิทยานิพนธ�  

แผน ก แบบ ก1  36  หน)วยกิต 

344-602 วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
   Thesis 
 
แผน ก แบบ ก2   18  หน)วยกิต
344-601 วิทยานิพนธ=  18(0-54-0) 

 Thesis 

 
แผน ข    6  หน)วยกิต 
344-603 สารนิพนธ=   6(0-18-0) 

 Minor Thesis                         

  

   3.1.3.4  วิชาเสริมทักษะการวิจัย 3    หน)วยกิต
 344-591 สัมมนา      1(0-2-1)  

 Seminar  
 344-592 ระเบียบวิธีวิจัย  2(2-0-4)  

 Research Methodology 



16 

 

 

 3.1.3.5  ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชา ประกอบด2วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต�อไปนี้   
1) เลข 3 ตัวแรก   เป?นรหัสประจําภาควิชา คือ 344 ซ่ึงเป?นรายวิชาท่ีเปBดสอน  

 โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= 
2) ตัวเลขหลักร2อย   หมายถึง   ชั้นปfตามแผนการศึกษา 

 เลข 5  หมายถึง   ชั้นปfท่ี 1 
 เลข 6  หมายถึง   ชั้นปfท่ี 2      

3) ตัวเลขหลักสิบ   หมายถึง   วิชาในแต�ละกลุ�มวิชา 
 เลข 0  หมายถึง   กลุ�มวิชาวิทยานิพนธ= และสารนิพนธ= 
 เลข 1  หมายถึง   กลุ�มวิชาข้ันตอนวิธี และโครงสร2างข2อมูล 
 เลข 2  หมายถึง    กลุ�มวิชาองค=ประกอบ และสถาปoตยกรรม 

เลข 3 หมายถึง   กลุ�มวิชาการประมวลผลเครือข�าย การสื่อสาร และเครือข�าย     
    คอมพิวเตอร= 

 เลข 4  หมายถึง   กลุ�มวิชาซอฟต=แวร=ระบบ และภาษาการโปรแกรม 
 เลข 5  หมายถึง   กลุ�มวิชาวิธีการและวิศวกรรมซอฟต=แวร= 
 เลข 6 หมายถึง กลุ�มวิชาฐานข2อมูล การสืบค2น ระบบสารสนเทศและ 
  การจัดการ 
 เลข 7  หมายถึง   กลุ�มวิชาปoญญาประดิษฐ=กราฟBกส=และการประมวลผลภาพ 
 เลข 8  หมายถึง   กลุ�มทฤษฎีการคํานวณ การดําเนินการคํานวณ คณิตศาสตร=
       และสถิติท่ีเก่ียวข2อง 

เลข 9  หมายถึง   กลุ�มวิชาสัมมนาและอ่ืน ๆ เช�น หัวข2อพิเศษทางวิทยาการ 
         คอมพิวเตอร= 
 4) ตัวเลขหลักหน�วย   หมายถึง   ลําดับรายวิชาในแต�ละกลุ�มวิชา 
 
 3.1.3.6  ความหมายของจํานวนหน)วยกิต  

 ตัวอย�างเช�น 3(2-3-4) มีความหมายดังต�อไปนี้    
 ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง   จํานวนหน�วยกิตรวม 
 ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงบรรยาย/สัปดาห= 
 ตัวเลขท่ี 3 (3) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ/สัปดาห= 
 ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาด2วยตนเอง/สัปดาห= 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

แผน ก แบบ ก1 

 
ปGท่ี 1 

       
ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
344-602 วิทยานิพนธ=  9(0-27-0) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 

   

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-602 วิทยานิพนธ=  9(0-27-0) 
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (ไม�นับหน�วยกิต)  2(2-0-4) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 
 
 

 

ปGท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
344-602 วิทยานิพนธ=  9(0-27-0) 
344-591 สัมมนา (ไม�นับหน�วยกิต)  1(0-2-1) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 

   

     

ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-602 วิทยานิพนธ=  9(0-27-0) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 
 รวมหน)วยกิตตลอดหลักสูตร 36(0-108-0) 
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แผน ก แบบ ก2 
 

ปGท่ี 1 
        

ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
344-521 องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร= 3(3-0-6) 
---------- วิชาเฉพาะด2าน  3(3-0-6) 
---------- วิชาเลือก  3(3-0-6) 
  หน)วยกิตรวม 9(9-0-18) 

        
ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-511 การวิเคราะห=และออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
---------- วิชาเฉพาะด2าน  3(3-0-6) 
---------- วิชาเลือก  3(3-0-6) 
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (ไม�นับหน�วยกิต)  2(2-0-4) 
  หน)วยกิตรวม 9(9-0-18) 
    
 

ปGท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
344-601 วิทยานิพนธ= 9(0-27-0) 
344-591 สัมมนา (ไม�นับหน�วยกิต)  1(0-2-1) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-601 วิทยานิพนธ= 9(0-27-0) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 
 รวมหน)วยกิตตลอดหลักสูตร 36(18-54-36) 
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แผน ข  
ปGท่ี 1 

        
ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
344-521 องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร= 3(3-0-6) 
---------- วิชาเฉพาะด2าน  3(3-0-6) 
---------- วิชาเลือก  3(3-0-6) 
  หน)วยกิตรวม 9(9-0-18) 

     
ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-511 การวิเคราะห=และออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
---------- วิชาเฉพาะด2าน  3(3-0-6) 
---------- วิชาเลือก  6(6-0-12) 
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (ไม�นับหน�วยกิต)  2(2-0-4) 
  หน)วยกิตรวม 12(12-0-24) 

 

ปGท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
---------- วิชาเลือก 9(9-0-18) 
344-591 สัมมนา (ไม�นับหน�วยกิต)  1(0-2-1) 
344-603 สารนิพนธ=  3(0-9-0) 
  หน)วยกิตรวม 12(9-9-18) 

     
ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-603 สารนิพนธ= 3(0-9-0) 
  หน)วยกิตรวม 3(0-9-0) 
 รวมหน)วยกิตตลอดหลักสูตร 36(30-18-60) 

 
หมายเหตุ กรณีวิชา 344-601, 344-602 และ344-603 นักศึกษาจะต2องรายงานความก2าวหน2า 
ในทุกภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาดังกล�าว  
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3.1.5   คําอธิบายรายวิชา  
344-511  การวิเคราะห=และออกแบบข้ันตอนวิธี      3(3-0-6)  

   Algorithm Analysis and Design 
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

  กระบวนการแก2ปoญหาแบบต�าง ๆ และทบทวนโครงสร2างข2อมูลพ้ืนฐาน ภาษาข้ันตอนวิธี 
การออกแบบข้ันตอนวิธี การวิเคราะห=ข้ันตอนวิธี เช�น ความถูกต2อง ปริมาณงานท่ีทํา วิธีวิเคราะห=ข้ันตอนวิธี
แบบใช2ค�าดีท่ีสุด ค�าเฉลี่ย และค�าเลวท่ีสุด จํานวนเนื้อท่ีความจําหลักท่ีใช2 และความง�ายและความเหมาะสม
ท่ีสุด  เทคนิคการออกแบบข้ันตอนวิธี เทคนิคการเรียงลําดับและการค2นหาข2อมูลข้ันตอนวิธีแบบสุ�ม 

   Problem solving processes and basic data structures review;  algorithmic 
languages;   design of algorithms;  analyzing algorithms: correctness, amount of work 
done, best-case, average and worst-case analysis, space usage, simplicity, and optimality;  
algorithm design techniques;  sorting and searching techniques;  randomized algorithm 
 
344-521  องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=    3(3-0-6) 

   Computer Organization and Architecture  
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

  วิวัฒนาการของสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=  องค=ประกอบและสถาปoตยกรรม การแทน
ข2อมูล ระบบฮาร=ดแวร=คอมพิวเตอร= สถาปoตยกรรมชุดคําสั่ง การประมวลผลคําสั่ง หน�วยความจํา การ
ดําเนินงานนําข2อมูลเข2า-ออกและการขัดจังหวะ การวิเคราะห=และวัดประสิทธิภาพ 

   Computer architecture evolution; computer organization and architecture; 
data representation; computer hardware system; instruction set architectures; instruction 
processing; memory; input-output processing and interrupts; performance measurement 
and analysis 
 
344-531  เครือข�ายคอมพิวเตอร=ข้ันสูง      3(3-0-6)  

   Advanced Computer Networks  
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

  สถาปoตยกรรมอินเทอร=เน็ต การออกแบบและการสร2างระบบอินเทอร=เน็ต การรับส�งข2อมูล
ท่ีเชื่อถือได2 การควบคุมความคับค่ังของข2อมูลเทคนิคการหาเส2นทางบนอินเทอร=เน็ต การสื่อสารแบบไร2สาย   
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คุณภาพการให2บริการ  ระบบชื่อโดเมน ปoญหาความม่ันคงของระบบอินเทอร=เน็ต 
   Internet architecture;  the  design and implementation of the Internet;  

reliable transmission; congestion control; internet routing techniques; wireless 
communication;  quality of services;  domain name system;  internet security problems 

 
344-532  โปรโตคอลระหว�างเครือข�าย      3(3-0-6) 

   Internetworking Protocols 
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

 โปรโตคอลบนอินเทอร=เน็ต วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรโตคอล โปรโตคอลการจัด
เส2นทางแบบต�าง ๆ โปรโตคอลของโปรแกรมประยุกต= โปรโตคอลแพร�สัญญาณเฉพาะกลุ�มและการประยุกต= 

   Internet protocols; protocol design and implementation techniques; routing 
protocols; application protocols; multicasting protocols and their applications  
 
344-533 ความม่ันคงของระบบเครือข�าย 3(3-0-6) 

Network Security 
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

   หลักการความม่ันคง  รูปแบบความม่ันคง  ภัยคุกคามความม่ันคง วิธีการเข2าและถอดรหัส
แบบต�าง ๆ โปรโตคอลความม่ันคงท่ีใช2ในระดับระบบปฏิบัติการและระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร=  การ
บริหารจัดการความม่ันคง จริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงของระบบเครือข�าย 

    Security principles;  security models;  security threats;  cryptography;  
security protocols in operating systems and computer networks;  security management;  
legal and ethical issues in network security 

 
344-534  การบริหารจัดการระบบเครือข�าย      3(3-0-6) 

   Network Management  
   รายวิชาบังคับก�อน : - 
   Prerequisite : - 

  หลักการพ้ืนฐานของการบริหารจัดการเครือข�าย  แนวคิดการจัดการรูปแบบโอเอสไอ   
มาตรฐานและโปรโตคอลท่ีใช2ในการจัดการเครือข�าย โปรโตคอลในการจัดการเครือข�ายอย�างง�าย          
การจัดการระบบเครือข�ายแบบลูกข�าย-แม�ข�าย ระบบจัดการเครือข�าย  
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  Fundamentals of network management; OSI management concept; 
network management standards and protocols; Simple Network Management Protocol 
(SNMP); client-server network management; network management systems 
 
344-535 สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ข้ันสูง      3(3-0-6) 

 Advanced Computer Architectures                                                                                              
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-521 

   Prerequisite : 344-521 
 แบบจําลองคอมพิวเตอร=และการดําเนินงานอย�างขนาน การออกแบบคําสั่ง และการ

ดําเนินงานเลขคณิตแบบสายท�อ  การออกแบบซุปเปอร=สกาลาร= และแบบซุปเปอร=ไปป�ไลน=  สถาปoตยกรรม
แบบ VLIM  สถาปoตยกรรมเวกเตอร=แบบ RISC-CISC ระบบ SIMD   ระบบ MIMD แบบกระจายและแบบ
ร�วมใช2ความจําหลัก สถาปoตยกรรมแบบ multi-thread และแบบ dataflow 

Computer models and parallelism; instruction and arithmetic pipeline 
design;  superscalar and superpipeline design;  VLIM architectures,  RISC-CISC  vector 
architectures;  SIMD systems;  distributed and shared memory MIMD systems;  multi-
threaded and dataflow architectures  
 
344-541      แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=     3(3-0-6) 

Programming Language and Software Concepts  
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

  แนวคิดเก่ียวกับซอฟต=แวร= กระบวนการแปล วิวัฒนาการของภาษาการโปรแกรมและ
แนวคิดการออกแบบภาษา หลักการออกแบบภาษาและประเด็นการประเมิน การอธิบายวากยสัมพันธ=และ
ความหมาย โครงสร2างภาษาการโปรแกรม : การต้ังชื่อ ตัวแปร ชนิดข2อมูล ขอบเขตการใช2งานและแนวคิด
การผูก โครงสร2างโปรแกรม นิพจน=และการกําหนดค�า โครงสร2างควบคุม โปรแกรมย�อย แนวคิดนามธรรม
และชนิดข2อมูลนามธรรม เทคนิคการโปรแกรมประเภทต�าง ๆ การโปรแกรมด2วยภาษาเชิงสั่งการ การ
โปรแกรมเชิงวัตถุ การโปรแกรมเชิงฟoงก=ชัน การโปรแกรมเชิงตรรกะ กรณีศึกษาภาษาการโปรแกรม
สมัยใหม� เช�น ซีพลัสพลัส ซีชาร=ป จาวา และภาษาสคริปต= 

   Software concepts; compilation process;  evolution of programming 
languages and design concepts;  principle of language design and evaluation criteria;  
describing syntax and semantics; structures of programming languages : naming, variables, 
data types, scopes and binding, program structures, expression and assignment 
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statements, control structures; subprograms; abstraction and abstract data types; 
programming techniques : imperative language programming, object-oriented 
programming, functional programming, logic programming;  case studies with modern 
programming languages such as c++, c#, java, and scripting languages   
 
344-542     โปรแกรมแปลภาษา 3(3-0-6) 

   Compiler 
   รายวิชาบังคับก�อน : 344-541 

Prerequisite : 344-541  
 เทคนิคการแปลภาษา ภาษาและไวยากรณ= การวิเคราะห=คําและวากยสัมพันธ=  การจัดการ

ข2อผิดพลาดจากการแปลภาษา การวิเคราะห=กระจายแบบบนลงล�างและแบบล�างข้ึนบน ตารางสัญลักษณ= 
องค=ประกอบและการจัดการเนื้อท่ีความจํา รหัสระหว�างกลาง การวิเคราะห=ความหมายและการลงรหัส การ
ลงรหัสท่ีให2ผลดีท่ีสุด คอมไพเลอร=-คอมไพเลอร= 

  Compiling techniques;  language and syntax; lexical and syntactic analysis;  
compiling error handling;  top-down and bottom-up parsing;  symbol table;  memory 
management and organization;  intermediate code;  semantic analysis and coding;  code 
optimization;  compiler-compiler  
 
344-543 การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ     3(3-0-6) 

   Operating Systems Design and Implementation 
รายวิชาบังคับก�อน : 344-521   

   Prerequisite : 344-521   
  การออกแบบและการจัดสร2างระบบการจัดการต�าง ๆ ของระบบปฏิบัติการ  เช�น  การ

จัดการโปรเซส  การจัดการหน�วยความจํา  การจัดการซีพียู การจัดการระบบไฟล= และการจัดการความ
ปลอดภัย  ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย 

  Design and implementation of selected operating system management 
modules: processes management, memory management, CPU management, file system 
management and security management; distributed operating system  
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344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร=      3(3-0-6) 
   Software Engineering Methodology 
   รายวิชาบังคับก�อน : 344-541 

Prerequisite : 344-541 
 ผลิตภัณฑ=ซอฟต=แวร=และกระบวนการ วัฏจักรชีวิตและรูปแบบการพัฒนาซอฟต=แวร= 

เครื่องมือช�วยสําหรับวิศวกรรมซอฟต=แวร=  วิศวกรรมความต2องการ  การออกแบบซอฟต=แวร=และ
สถาปoตยกรรม   การออกแบบระบบเฉพาะงาน เช�น การออกแบบเชิงวัตถุ  การออกแบบเชิงหน2าท่ีงาน  
การออกแบบระบบเชิงเวลาจริง  การออกแบบส�วนติดต�อกับผู2ใช2  การตรวจสอบและทดสอบความถูกต2อง
ของซอฟต=แวร= วิวัฒนาการของซอฟต=แวร=และการจัดการการเปลี่ยนแปลง  การจัดการโครงการและ
คุณภาพของซอฟต=แวร=  

 Software products and processes; software development life cycle and 
paradigms; computer-aided software engineering;  requirements engineering;  architectural 
and software design;  specific software design such as object-oriented design, function-
oriented design, real-time system design, user-interface design; verification and validation;  
software evolution and change management;  software project and quality management 

 
344-552 วิธีอย�างเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 

Formal Methods in Software Engineering  
รายวิชาบังคับก�อน : 344-551 
Prerequisite : 344-551 

 เซต ความสัมพันธ=และฟoงก=ชัน แคลคูลัสแบบเพรดดิเคต ข2อกําหนดแบบพีชคณิตและ
แบบจําลองเป?นฐาน  ภาษาสําหรับทําข2อกําหนดของซอฟต=แวร=อย�างเป?นทางการ เช�น  Z  CafeOBJ    
วิธีการทําข2อกําหนดของซอฟต=แวร=อย�างเป?นทางการ การกําหนดปoญหา การออกแบบและสร2างแบบจําลอง
ซอฟต=แวร= การตรวจสอบข2อกําหนดของซอฟต=แวร=อย�างเป?นทางการ การวิศวกรรมซอฟต=แวร=ด2วยวิธีอย�าง
เป?นทางการ 

 Set; relations and functions; predicate calculus; algebraic and model-based 
specification; formal software specification languages such as Z, CafeOBJ; formal software 
specification methods; problem domain identification; design and software modeling; 
verification of formal specification; software engineering with formal methods 
 



25 

 

 

344-553 การจัดการโครงการซอฟต=แวร=      3(3-0-6) 
  Software Project Management 
  รายวิชาบังคับก�อน : 344-551 
  Prerequisite : 344-551  
  วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ=ซอฟต=แวร= วงจรชีวิตของโครงการ บทบาทของผู2จัดการโครงการ
ซอฟต=แวร=  กระบวนการและกิจกรรมในการจัดการโครงการ แบบแผนวิศวกรรมซอฟต=แวร=และการจัดการ
โครงการ การประมาณขนาดและค�าใช2จ�าย การจัดการรูปแบบซอฟต=แวร= การประกันคุณภาพซอฟต=แวร= 
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการทีมงานและทรัพยากร   
  Software product life cycle; project life cycle; role of software project 
managers; project management processes and activities; software engineering paradigms 
and project management; size and cost estimation; software configuration management; 
software quality assurance; risk management; change management; resource and team 
management 
 
344-554  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=      3(3-0-6) 
  Software Testing and Quality Assurance   
  รายวิชาบังคับก�อน : 344-551 
  Prerequisite : 344-551  
  แนวคิดการทดสอบซอฟต=แวร=  เทคนิควิธีต�าง ๆ สําหรับการทดสอบซอฟต=แวร=  เทคนิค
วิธีการทดสอบโดยกราฟ  เทคนิควิธีการทดสอบโดยตรรกะ  เทคนิควิธีการทดสอบโดยการแบ�งช�วงของ
อินพุต  เทคนิควิธีการทดสอบโดยใช2โครงสร2างความสัมพันธ=ทางไวยากรณ=เป?นพ้ืนฐาน  กระบวนการ
ทดสอบซอฟต=แวร=  การวางแผนการทดสอบซอฟต=แวร=  การประกันคุณภาพซอฟต=แวร=     
  Software testing concepts; techniques for testing software; graph testing; 
logic testing; input space partitioning; syntax-based testing; software testing process; 
software testing plans; software quality assurance 
 
344-555  การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
 Enterprise Software Development 
 รายวิชาบังคับก�อน : 344-551 
 Prerequisite : 344-551 
 แนวคิดของระบบธุรกิจ องค=กรธุรกิจและระบบสารสนเทศ แนวคิดเบ้ืองต2นทางบัญชีและ
ระบบสารสนเทศทางบัญชี แบบแผนการพัฒนาซอฟต=แวร=และการจัดการโครงการ สถาปoตยกรรมทางธุรกิจ
และองค=ประกอบของการประมวลผล การจัดทําแบบและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ สถาปoตยกรรม



26 

 

 

และการออกแบบข2อมูล/สารสนเทศ สถาปoตยกรรมงานประยุกต= การออกแบบงานประยุกต=และการรวม
ระบบ สถาปoตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานและโครงสร2างพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาซอฟต=แวร=
ทางธุรกิจ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 Enterprise concepts; enterprise organization and information systems; basic 
concepts of accounting and accounting information systems; software development 
paradigms and project management; enterprise architecture and processing components; 
business modeling and process design; data/information architecture and design; 
application architecture; application design and system integration; information 
technology architecture; standards and infrastructures for enterprise software 
development; security for enterprise information systems 
 
344-561     ระบบสนับสนุนการจัดการ 3(3-0-6)  

   Management Support Systems  
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศและความท2าทาย ระบบสารสนเทศและองค=กร การบริหาร
จัดการ การตัดสินใจและสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรข2อมูล เครื่องมือและเทคนิคต�าง ๆ ในการพัฒนา
ระบบ ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนองค=กรและการจัดการ ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมในระบบ
สารสนเทศ 

   Information system implementation and challenges; information system 
and organization; management, decision making and information; data resource 
management; system development tools and techniques; management and 
organizational support systems; ethical and social issues in information systems 
 
344-562 ระบบจัดการฐานข2อมูล 3(3-0-6) 

   Database Management Systems 
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

  สถาปoตยกรรมของระบบฐานข2อมูล  ฐานข2อมูลเชิงสัมพันธ=  และกระบวนการปรับ  
โครงสร2าง รูปแบบฐานข2อมูลและการออกแบบฐานข2อมูล ภาษาฐานข2อมูลเชิงสัมพันธ=ชนิดพีชคณิตและชนิด
แคลคูลัส การควบคุมความปลอดภัยและความเป?นเอกภาพของฐานข2อมูล การดําเนินงานกิจกรรม  และ
การควบคุมการดําเนินงานแบบพร2อม ๆ กัน  
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   Database system architecture; relational database and normalization 
process; database models and database design; relational database languages: relational 
algebra and relational calculus languages; database security and integrity; transactions and 
concurrency control 

 
344-563 การสืบค2นสารสนเทศ       3(3-0-6) 

Information Retrieval 
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

รูปแบบการสืบค2นสารสนเทศ การประเมินการสืบค2น ภาษาการสอบถามและปฏิบัติการ 
การดําเนินงานกับข2อมูลอักขระและข2อมูลสื่อผสม การสร2างดัชนีเพ่ือการค2นหา การสืบค2นสารสนเทศแบบ
ขนานและแบบกระจาย ระบบห2องสมุดและบรรณานุกรม ห2องสมุดดิจิตอล 

Information retrieval models; retrieval evaluation; query language and 
operations; text and multimedia operations; indexed and searching; parallel and 
distributed information retrieval; libraries and bibliographical systems; digital libraries 
 
344-571 ปoญญาประดิษฐ=        3(3-0-6)  

   Artificial Intelligence 
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

แนวคิดและทฤษฎีต�าง ๆ ของระบบปoญญาประดิษฐ= เทคนิคการค2นหา การค2นหาแบบ   
ฮิวริสติก  ตรรกศาสตร=ประพจน=  ตรรกศาสตร=เพรดดิเคต ระบบการผลิต  ระบบเหตุผลทางตรรกศาสตร=   
ระบบจัดการแบบดีดักทีฟและอินดักทีฟ ความไม�แน�นอน การแทนความรู2แบบเฟรม กราฟ  เครือข�ายเวียน
ซํ้า ภาษาโปรล็อกเบ้ืองต2น ระบบชํานาญการ การเรียนรู2ของเครื่อง เครือข�ายประสาท หุ�นยนต= 
คอมพิวเตอร=วิชั่นและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

Concepts and theories of intelligent systems; searching techniques;  
heuristic search;  propositional logic;  predicate logic;  production systems;  logic reasoning 
systems; deductive and inductive inference systems; uncertainty; knowledge 
representation such as frame, conceptual graph, recursive transition network;  introduction 
to PROLOG programming;  overview on expert system, machine learning, neural network, 
robotics, computer vision and natural language processing 
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344-572 ระบบชํานาญการ        3(3-0-6) 
 Expert Systems 

  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

การสอบถามความรู2  การสัมภาษณ=เพ่ือได2เนื้อหาและการจําแนก  แนวคิดหลักของ
ผู2ชํานาญการ  การให2เหตุผลทางตรรกศาสตร=แบบใช2กฎ  การให2เหตุผลทางตรรกศาสตร=แบบอัตโนมัติ  การ
อนุมาน  การแทนความรู2  คําอธิบาย  การจัดการความไม�แน�นอน  ความไม�แน�นอนอาศัยสถิติ  ทฤษฎีความ
เชื่อ  และทฤษฎีฟoซซีเซ็ต วงจรชีวิตระบบชํานาญการ การสร2างระบบชํานาญการโดยใช2เปลือกระบบ
ชํานาญการ  การทดสอบความถูกต2องและการรวมระบบ 

Knowledge acquisition; interviewing for content and classification;  
conceptualizing the domain expert;  rule-based reasoning;  logics and automated 
reasoning;  inferencing; knowledge representation; explanations; uncertainty management; 
probabilistic uncertainty;  belief  theory and fuzzy set theory;  expert system life cycle;  
building expert system using expert system shells;  validation and integration 
 
344-573   เครือข�ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

Neural Networks  
รายวิชาบังคับก�อน : 344-571 
Prerequisite : 344-571 
เครือข�ายประสาทชีวภาพ  สมองส�วนกลางและระบบมอดูเลชัน  การจดจํารูปแบบ การ

แจกแจงรูปแบบ แบบจําลองเครือข�ายประสาท  เครือข�ายประสาทเทียม  การเรียนรู2แบบไม�ให2คําแนะนํา  
เครือข�ายจับคู�และจัดการด2วยตัวเอง  การเรียนรู2แบบให2คําแนะนํา เครือข�ายประสาทแบบเคลื่อนท่ีย2อนกลับ 
ทฤษฎีการให2เหตุผลแบบปรับปรุงได2  เครือข�ายประสาทแบบแข�งขัน การให2เหตุผลแแบบฟoซซี  การ
ประยุกต=ใช2ข้ันตอนวิธีเครือข�ายประสาท  และแบบจําลองการเรียนรู2 

Biological neural networks;  brain central and modulation systems;  pattern 
recognition;  pattern classification;  neural network modeling;  artificial neural network;  
unsupervised learning;  matching and self-organized networks;  supervised learning;  back 
propagation neural network;  adaptive resonance theory;  neural networks based on 
competition;  fuzzy reasoning;  applications of  neural networks algorithms and learning 
models 
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344-581 ทฤษฎีการคํานวณ       3(3-0-6)  

   Theory of Computation  

   รายวิชาบังคับก�อน : - 

   Prerequisite : - 

ไฟไนต=ออโตเมตา  พุชดาวน=ออโตเมตา  เครื่องยนต=ทัวริงและปoญหาท่ียังแก2ไม�ได2 ความ
แม�นยําและความคลาดเคลื่อนในการคํานวณเชิงตัวเลข การประมาณค�าในช�วงและการประมาณค�าโดยใช2
ฟoงก=ชันพหุนาม ระบบสมการพีชคณิตแบบเชิงเส2น การแก2ระบบสมการพีชคณิตแบบเชิงเส2นและไม�เชิงเส2น 

  Finite automata; pushdown automata; turing machine and unsolvability; 
accuracy and errors in numerical computations;  interpolation and approximations by 
polynomials;  system of linear algebraic equations; solution of linear and non-linear 
systems of equations 
 
344-582 การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห= 3(3-0-6)  

   Simulation Modeling and Analysis 

   รายวิชาบังคับก�อน : 344-541 

   Prerequisite : 344-541  
 แบบจําลองเต็มหน�วยและการจัดรูปแบบ  การพัฒนารูปแบบจําลองพ้ืนฐาน  การจําลอง

แบบมอนเตคาร=โล  วัฏจักรการศึกษาการจําลองอันประกอบด2วย  ข2อมูลนําเข2า ผลลัพธ=ท่ีคาดหมาย      
การวิเคราะห=ข2อมูล และการสุ�มเลขจํานวน ภาษาการจําลอง 

  Discrete-event digital computer simulation and modeling; fundamentals of 
model development; Monte Carlo simulation; the lifecycle of simulation study: input and 
output, data analysis and random number generation; simulation languages 
 
344-591     สัมมนา         1(0-2-1)  

Seminar  
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

  ศึกษาบทความวิจัยในหัวข2อท่ีสนใจและจัดทํารายงานพร2อมการนําเสนอและอภิปราย 
    Study research papers in an interesting topic and make a report, together 

with presentation and discussion 
 



30 

 

 

344-592 ระเบียบวิธีวิจัย        2(2-0-4) 
  Research Methodology  

  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

  บทบาทและความสําคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย  ลักษณะการวิจัยในสาขาอ่ืน ๆ  
การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และวิธีการวิจัยประเภทต�าง ๆ กระบวนการวิจัยโดยท่ัวไป  การออกแบบ
การวิจัยและการทดลอง  วิธีทางสถิติสําหรับการวิจัย  โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับช�วยในการวิจัย  การ
ประเมินผลการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย  การนําเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล�าและแบบโปสเตอร= 

Role and importance of research;  types of research;  research in other 
disciplines;   research in computer science and its methods;  generic research methods;  
research and experimental design;  statistical methods for research;  software package for 
research;  research evaluation and report writing;  oral and poster presentation 

 
344-601       วิทยานิพนธ=  18(0-54-0)  

Thesis   

รายวิชาบังคับก�อน : - 

Prerequisite : - 

เง่ือนไข : ได2ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้มาไม�ตํ่ากว�า 9 หน�วยกิต หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

Condition : At least 9 credits of study or with the consent of the program 
committees  

   ค2นคว2าวิจัยในหัวข2อท่ีสนใจในสาขาวิชาต�าง ๆ ท่ีภาควิชาฯ เปBดสอนภายใต2การควบคุม 
ดูแลของอาจารย=ท่ีปรึกษา โดยเสนอผลงานความก2าวหน2าของงานวิจัยต�อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ=ทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ=ตามแบบท่ีเหมาะสม 

   Research study on the topic of interested fields available in the department 
under supervision of a faculty advisor; thesis overviews should be presented to the thesis 
committee regularly every semester; the thesis must be written in an appropriate format 
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344-602      วิทยานิพนธ=               36(0-108-0)  

Thesis   
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

  ค2นคว2าวิจัยในหัวข2อท่ีสนใจในสาขาวิชาต�าง ๆ ท่ีภาควิชาฯ เปBดสอนภายใต2การควบคุม 
ดูแลของอาจารย=ท่ีปรึกษา โดยเสนอผลงานความก2าวหน2าของงานวิจัยต�อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ=ทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ=ตามแบบท่ีเหมาะสม 

Research study on the topic of interested fields available in the department 
under supervision of a faculty advisor; thesis overviews should be presented to the thesis 
committee regularly every semester; the thesis must be written in an appropriate format 

 
344-603 สารนิพนธ=        6(0-18-0) 

   Minor Thesis     
   รายวิชาบังคับก�อน : - 

Prerequisite : - 
   เง่ือนไข : ได2ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้มาไม�ตํ่ากว�า 15 หน�วยกิต หรือโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร             
 Condition : At least 15 credits of study or with the consent of the program 
committees  
การศึกษาวิชาการทางคอมพิวเตอร=ด2วยตนเอง พัฒนาโครงงานท่ีมีความเหมาะสมและ

นําเสนอผลงานความก2าวหน2าของงานโครงงานต�อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=ทุกสิ้นภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนสารนิพนธ=ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 Individual self study on an approved topic in computer science; completion 
of a substantial project required; the study progression should be presented to the 
committee regularly every semester; a report of the study must be written in an 
appropriate format 
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344-611    วิทยาการเข2ารหัสลับ       3(3-0-6) 
  Cryptography   

  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 
  หลักการความปลอดภัยในคอมพิวเตอร=และความจําเป?น ภัยท่ีเกิดกับคอมพิวเตอร= การ
ประยุกต=ใช2วิทยาการเข2ารหัสลับในปoจจุบัน ระบบรหัสลับ การวิเคราะห=การเข2ารหัสลับและการโจมตีแบบ
ตะลุย วิทยาการเข2ารหัสลับแบบด้ังเดิม วิทยาการเข2ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร วิทยาการเข2ารหัสลับแบบ
กุญแจอสมมาตร การพิสูจน=ตัวจริงของข2อความและฟoงก=ชันแฮช ลายมือชื่อดิจิตอล   
  Principles of security and the need of security; threats and attacks; current 
applied cryptography; cryptosystem; cryptanalysis and brute-force attack; classical 
encryption schemes; symmetric-key cryptography; asymmetric-key cryptography;  message 
authentication and hash function; digital signature 
 

344-621  ระบบการประมวลผลแบบกระจาย      3(3-0-6) 

Distributed Operating Systems 

รายวิชาบังคับก�อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   Prerequisite : Consent of the program committees  

  ปoญหาผู2ผลิตผู2บริโภคแบบกระจายและโปรโตคอล  การติดต�อสื่อสารแบบง�าย  ปoญหาของ
เวลาและนาฬิกา  อัลกอริทึมในการตรวจหาการสิ้นสุดการทํางานของโปรเซสในสิ่งแวดล2อมแบบกระจาย 
การตรวจหาการอับจนแบบกระจาย  และการอับจนแบบต�าง ๆ ตัวอย�างปoญหาแบบต�าง ๆ และการ
วิเคราะห=  

Distributed version of the producer-consumer problem and its equivalence 
to a simple communication protocol; the problem of time, and clocks; process 
termination detection algorithms with in distributed environment; distributed deadlock 
detection; different types of deadlocks; some simple examples and analyses 
 
344-651 การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ      3(3-0-6) 

Object-Oriented Analysis and Design 
รายวิชาบังคับก�อน : - 

  Prerequisite : - 
เทคโนโลยีเชิงวัตถุเบ้ืองต2น แนวคิดเชิงวัตถุโดยภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุท่ัวไป 

คุณลักษณะและปoญหาของระบบท่ีซับซ2อน  วิวัฒนาการของแบบจําลองเชิงวัตถุ คลาสและออบเจกต= 
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ความสัมพันธ=ระหว�างคลาส ความสัมพันธ=ระหว�างออบเจกต= แนวคิดการวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ 
ความแตกต�างระหว�างวิธีการเชิงวัตถุกับวิธีการด้ังเดิม การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุด2วยยูเอ็มแอล 

Introduction to object technology;  object-oriented concepts through 
typical object-oriented programming languages;  features and problems of complex 
systems; evolution of object-oriented models;  classes and objects, relationships among 
classes, relationships among objects; object-oriented analysis and design (OOAD) 
concepts; difference between the object-oriented approach and the traditional approach; 
object-oriented analysis and design with Unified Modeling Language (UML) 
 
344-661   การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล 3(3-0-6)  

   Database Modeling and Design 
   รายวิชาบังคับก�อน : 344-561   

  Prerequisite : 344-561  

  สถาปoตยกรรมของระบบฐานข2อมูล ระบบฐานข2อมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานข2อมูลแบบกระจาย  
การจัดการและการดําเนินงานฐานข2อมูลบนเว็บ 
   Database system architecture; object-oriented database system; distributed 
database system; database management and operation on web 
 
344-662      คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล      3(3-0-6)  

   Data Warehouse and Data Mining 
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

   สถาปoตยกรรมและโครงสร2างคลังข2อมูล การออกแบบและการพัฒนาคลังข2อมูล เทคนิค
ต�าง ๆ ท่ีใช2ในการทําเหมืองข2อมูล การแทนความรู2 การประยุกต=ใช2ซอฟต=แวร= 

Architecture and infrastructures of data warehouse; design and 
implementation of data warehouses; techniques in data mining; knowledge 
representations; use of data mining software 
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344-663     การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล                                                3(3-0-6) 
               Data Analytics and Data Science 

               รายวิชาบังคับก�อน : 344-511 

             Prerequisite : 344-511 

วิทยาการข2อมูล การเตรียมข2อมูล การวิเคราะห=ข2อมูลด2วยการเรียนรู2ของเครื่อง
คอมพิวเตอร= การจัดการข2อมูล การใช2ภาพในการอธิบายข2อมูล การทํางานกับข2อมูลขนาดใหญ� วิทยาการ
ข2อมูลในชีวิตจริง 

   Data science; data wrangling; data analysis with machine learning; data 
manipulation; data visualization; big data; data science in real life 

 
344-671  การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน 3(3-0-6) 

Image Processing and Computer Vision 
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 
 การประมวลผลสัญญาณและภาพ การปรุงแต�งภาพ การแปลงภาพและการแบ�งย�อยภาพ 
การแบ�งย�อยความหยาบละเอียด ความสามารถในการมองเห็น การรู2จํา การแทนวัตถุ การอธิบายวัตถุ 2 
มิติ และวัตถุ 3 มิติ การวิเคราะห=รูปร�างภาพ การอธิบายภาพ และการตีความภาพ 

Signal and image processing;  image  enhancement;  image transformation 
and segmentation;  texture segmentation;  visual perception;  pattern recognition;  object 
representation;  description of two-dimensional and three-dimensional objects;  shape 
analysis;  scene description and scene interpretation 

 
344-672  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 

Natural Language Processing 
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

การแปลงไวยากรณ= ไวยากรณ=ไม�พ่ึงบริบท กราฟวิเคราะห=กระจาย การสร2างพจนานุกรม 
เครือข�ายการเปลี่ยนสถานะแบบเรียกตัวเอง ความเข2าใจภาษาปoจฉิมลิขิต  สื่อกลางภาษาธรรมชาติ  การ
จดจําและสังเคราะห=เสียงพูด ปฏิบัติการติดต�อสื่อสารด2วยภาษาอังกฤษ 

Generative grammars; context free grammar; and-or parsing graph;  
dictionary construction;  recursive transition network;  language understanding postscript;  
natural language interface;  speech recognition and synthesis;  practical communication in 
English
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344-673 หุ�นยนต=         3(3-0-6) 
Robotics 

  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

  อุปกรณ=ควบคุมหุ�นยนต=แบบกราฟBกส=  การวางแผนและการดําเนินการ  จลนศาสตร=แบบ
ตรง  จลนศาสตร=แบบย2อนกลับ การแปลงรูปเหมือน การวางแผนเส2นทาง การเคลื่อนท่ีและสถิติควบคุม
เส2นทาง พลศาสตร=และการควบคุมหุ�นยนต=  อัตราการเคลื่อนท่ีแบบจาโคเบียน  การควบคุมแรงด2วยเมตริก
จาโคเบียน การแปลงรูปความเร็ว 

   Graphics robot stimulator; planning and acting;  direct kinematics;inverse 
kinematics;  homogenous transforms;  trajectory planning; differential motion and statistics 
path control; robot dynamics and control;  Jacobian motion rate; Jacobian matrix force 
control;  velocity transformations 
 
344-674  คอมพิวเตอร=กราฟBกส= 3(3-0-6)  

   Computer Graphics  

   รายวิชาบังคับก�อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   Prerequisite : Consent of the program committees  

 อุปกรณ=กราฟBกส= เส2นและรูปโพลีกอน การแปลงรูปโดยการเปลี่ยนแปลงสัดส�วน การย2าย
แกนและการหมุนแกน เซกเม2นต= การจัดกรอบรูปและการตัดส�วนเกิน กราฟBกส=สามมิติ การซ�อนผิวและเส2น 
การให2แสง สี และการแรเงา  

  Characteristic of graphic devices; lines and polygons; the geometric 
transformations of scaling, translation and rotation; segments; windowing and clipping; 
three dimensional graphics; hidden surfaces and lines; light, colour and shading 
 
344-675 ระบบมัลติเอเจนท= 3(3-0-6) 

 Multiagent Systems 
  รายวิชาบังคับก�อน : - 
  Prerequisite : - 

เอเจนท=อัจฉริยะ ปฏิสัมพันธ=ระหว�างกลุ�มเอเจนท= เทคโนโลยีมัลติเอเจนท=และการประยุกต= 
การออกแบบกลไก ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการประมูล การเจรจาต�อรองในระบบมัลติเอเจนท= 
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 Intelligent agents; multiagent interactions;  multiagent technologies and its 
applications, mechanism design,  game theory,  auction theory;  negotiation in multiagent 
systems 

 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6)  

Special Topics in Computer Science I 

   รายวิชาบังคับก�อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   Prerequisite : Consent of the program committees  

  วิชาท่ีเก่ียวข2องกับวิทยาการคอมพิวเตอร=ซ่ึงเป?นท่ีน�าสนใจในปoจจุบัน และท่ีมิได2ระบุใน
หลักสูตรปoจจุบัน 

  Devoted to various interesting current topics in computer science not 
covered by the regular curriculum 
 
344-692 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 2     2(2-0-4) 

    Special Topics in Computer Science II  

   รายวิชาบังคับก�อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   Prerequisite : Consent of the program committees  

    วิชาท่ีเก่ียวข2องกับวิทยาการคอมพิวเตอร=ซ่ึงเป?นท่ีน�าสนใจในปoจจุบัน และท่ีมิได2ระบุใน
หลักสูตรปoจจุบัน 

Devoted to various interesting current topics in computer science not 
covered by the regular curriculum 

 

344-693  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3     1(1-0-2) 

    Special Topics in Computer Science III 

   รายวิชาบังคับก�อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   Prerequisite : Consent of the program committees  

วิชาท่ีเก่ียวข2องกับวิทยาการคอมพิวเตอร=ซ่ึงเป?นท่ีน�าสนใจในปoจจุบัน และท่ีมิได2ระบุใน
หลักสูตรปoจจุบัน 

Devoted to various interesting current topics in computer science not 
covered by the regular curriculum 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน)งและคุณวุฒิของอาจารย� 
3.2.1  อาจารย�ประจําหลักสูตร 

ที่ เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน)ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา, ปGที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

1 3-9099-00463-24-9 ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

นางนิษฐิดา  เอลซ= 
 

Ph.D. (Computer Engineering), La Trobe University, Australia, 2543 
M.Sc. (Computer Science), University of Melbourne, Australia, 2535 
วท.ม. (วิทยาศาสตร=คอมพิวเตอร=), จุฬาลงกรณ=มหาวทิยาลัย, 2529        
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2524 

ดูภาคผนวก ง 

2 3-9099-00463-24-9 ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

นายภัทร  อัยรักษ= Ph.D. (Physics), University of  Essex, UK., 2543 
วท.บ. (ฟBสิกส=), มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร=, 2538 

ดูภาคผนวก ง 

3 3-1014-00316-92-1 ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

นางสาวสุภาภรณ=  กานต=สมเกียรติ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร=), จุฬาลงกรณ=มหาวทิยาลัย, 2550 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2538 
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2534 

ดูภาคผนวก ง 

4 3-9099-00463-24-9 ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

นายอํานาจ  เปาะทอง Ph.D. (Computer Science), Keele University, UK., 2543 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2534    
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2524            

ดูภาคผนวก ง 

5 3-9599-00401-55-3 อาจารย= นางสาวเพ็ญณี  หวังเมธกีุล Ph.D. (Computer Science), Durham University, UK., 2555 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=และเทคโนโลยีสารสนเทศ),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง, 2542 
วท.บ. (คณิตศาสตร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2536 

ดูภาคผนวก ง 

6 3-9012-00071-76-6 รอง 
ศาสตราจารย= 

นายสาธิต  อินทจักร= วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟwา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟwา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
วท.บ. (สถิติศาสตร=), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2533 

ดูภาคผนวก ง 



 

 

 

3.2.1  อาจารย�ประจําหลักสูตร (ต)อ) 

ที่ เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน)ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา, ปGที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนและผลงาน
ทางวิชาการ 

7 3-9098-00161-86-1 ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

นางสาวลัดดา  ปรีชาวีรกุล วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2549  
พบ.ม. (สถิติประยุกต=), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร=, 2537 
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2532 

ดูภาคผนวก ง 

8 3-9098-00107-72-6 ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

นางวิภาดา  เวทย=ประสิทธิ์ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2547 
M.S. (Computer Science), University of Missouri Columbia, U.S.A., 2535 
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2530 

ดูภาคผนวก ง 

9 3-1009-01006-07-0 ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย= 

นางสาวศิริรัตน=  วณิชโยบล Ph.D. (Computer Science), Universityof Oklahoma, U.S.A., 2545 
M.S. (Computer Science), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2539 
สต.บ. (สถิติประยุกต=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2535 

ดูภาคผนวก ง 

10 5-9011-99030-54-9 อาจารย= นางจารุณี  ดวงสุวรรณ Ph.D. (Computer Science), University of Reading, UK., 2555 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2544 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, 2540 

ดูภาคผนวก ง 

11 5-9011-99030-54-9 อาจารย= นางสาวจารุทรรศน=  พัฒนพันธ=ชัย Ph.D. (Computer Science), University of Southamton, UK., 2557 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2549 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2545 

ดูภาคผนวก ง 

12 5-9011-99030-54-9 อาจารย= นางสาวน้ําทิพย=  ตระกูลเมฆี Ph.D. (Computer Science),University Sains Malaysia, Malaysia, 2557 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ=, 2549 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544 
วท.บ.(วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2537 

ดูภาคผนวก ง 

3.2.2  อาจารย�ประจํา 
  ไม�มี    
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4.  องค�ประกอบเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝQกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู,ของประสบการณ�ภาคสนาม 

ไม�มี 

4.2 ช)วงเวลา 
ไม�มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไม�มี 

 

5.  ข,อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  คําอธิบายโดยย)อ  

หลักสูตรนี้เป?นหลักสูตรแผน ก และ ข โดยแผน ก กําหนดให2นักศึกษาทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ=ต2อง
เสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ=ต�อท่ีประชุมทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ไม�น2อยกว�า 1 
ครั้ง หรือผลงานวิทยานิพนธ= หรือส�วนหนึ่งของผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=เผยแพร�ในวารสารทาง
วิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ อย�างน2อย 1 เรื่อง ซ่ึงผู2ท่ีเข2าศึกษาแผน ก แบบ ก1 ทําวิทยานิพนธ=จํานวน 
36 หน�วยกิต และผู2ท่ีเข2าศึกษา แผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ=จํานวน 18 หน�วยกิต สําหรับแผน ข 
กําหนดให2นักศึกษาทําสารนิพนธ=จํานวน 6 หน�วยกิต 

 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู, 
นักศึกษามีความรู2ความเข2าใจและมีทักษะครอบคลุมผลการพัฒนาการเรียนรู2ท้ัง 5 ด2าน ผ�าน

กระบวนการวิจัยและสามารถใช2กระบวนการวิจัยในการพัฒนา และสร2างสรรค=ผลงานท่ีสามารถเผยแพร�ในวง
วิชาการได2 

 

5.3  ช)วงเวลา  
แผน ก แบบ ก1  ชั้นปfท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
แผน ก แบบ ก2  ชั้นปfท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
แผน ข   ชั้นปfท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

5.4  จํานวนหน)วยกิต  
รายวิชาวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ= 
แผน ก แบบ ก1  จํานวน      36 หน�วยกิต 
แผน ก แบบ ก2  จํานวน      18  หน�วยกิต 
แผน ข   จํานวน   6 หน�วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ 
1)  ชี้แจงให2นักศึกษาทราบเก่ียวกับข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=ในวันปฐมนิเทศ 

 รวมท้ังแนะนําสาขาย�อยในหลักสูตร อาจารย=และงานวิจัยท่ีสนใจ เพ่ือเป?นข2อมูลให2นักศึกษา
 สามารถเลือกหัวข2อเรื่องและอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=ตามท่ีตนเองสนใจ 

  2)  แต�งต้ังอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=ก�อนการลงทะเบียนเรียนวิชา 
   วิทยานิพนธ=และสารนิพนธ= 
 3)  ให2นักศึกษาดําเนินการขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ=จากบัณฑิตวิทยาลัย 

  4)  กําหนดให2นักศึกษาสอบโครงร�างวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=ให2แล2วเสร็จตามท่ีระบุไว2ใน 
   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=ว�าด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 5)  อํานวยความสะดวกเก่ียวกับเครื่องมือท่ีใช2ในการวิจัย 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
1)  ให2นักศึกษารายงานความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=ทุก 6 เดือน 
2)  ให2นักศึกษานําเสนอผลงานในวิชาสัมมนา 
3)  จัดการสอบโครงร�างวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ= 
4)  จัดสอบวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ= 
5)  ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ= หรือดําเนินการให2ผลงาน

ได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการ
ประจําคณะให2ความเห็นชอบหรือเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู, กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีความสามารถในการใช2ภาษาอังกฤษ - กําหนดให2ใช2ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 

- สนับสนุนให2นักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
ระดับนานาชาติ 

- สนับสนุนให2นักศึกษามีโอกาสไปทําวิจัยในต�างประเทศ 
- นักศึกษาต2องสอบผ�านการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1.2 มีความสามารถด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีทักษะการสืบค2นข2อมูลโดยใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน=ของเพ่ือน
มนุษย=เป?นกิจท่ีหนึ่ง 

- นักศึกษาเข2าร�วมงานสัปดาห=วิทยาศาสตร= และมอ.วิชาการ 
- นักศึกษาเข2ากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน=ท่ีทางภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร=จัดข้ึน 

1.4 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต�อวิชาชีพ - มีทักษะการเป?นนักวิจัย และนักวิชาการด2านวิทยาการ-
คอมพิวเตอร=ท่ีสามารถนําเสนอ และถ�ายทอดความรู2 โดย
ผ�านการฝEกฝนตามรายวิชาเสริมทักษะการวิจัยและสัมมนา 
และสนับสนุนให2นักศึกษามีการนําเสนอผลงานในรายวิชา
สัมมนา หรือในการประชุมวิชาการต�าง ๆ เพ่ือได2รับ
ประสบการณ=จริง 

1.5 มีภาวะผู2นําและความรับผิดชอบต�อตนเอง
และสังคม 

- มีกระบวนการในการสร2างวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบต�องานท่ีทํา เช�น การเข2าเรียนตรงเวลา การ
กําหนดส�งรายงานความก2าวหน2างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ= 
ทุก 6 เดือน 

- สนับสนุนให2มีการทํางานเป?นทีม 

1.6 มีคุณธรรมและจริยธรรม - มีรายวิชาสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ
ของนักวิจัยและวิชาชีพ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู,ในแต)ละด,าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตย=สุจริต 
2)  มีวินัยตรงต�อเวลาและความรับผิดชอบต�อตนเองวิชาชีพและสังคม 
3)  มีภาวะความเป?นผู2นําและผู2ตาม สามารถทํางานเป?นทีมและสามารถแก2ไขข2อขัดแย2ง

  และลําดับความสําคัญ 
4)  เคารพสิทธิและรับฟoงความคิดเห็นของผู2อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค�าและศักด์ิศรีของ

 ความเป?นมนุษย= 
5)  เคารพกฎระเบียบและข2อบังคับต�าง ๆ ขององค=กรและสังคม 
6)  สามารถวิเคราะห=ผลกระทบจากการใช2คอมพิวเตอร=ต�อบุคคลในองค=กรและสังคม 
7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.1.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านคณุธรรม จริยธรรม 
1) กําหนดให2มีวัฒนธรรมองค=กร เพ่ือปลูกฝoงให2นักศึกษามีความรับผิดชอบและระเบียบ

วินัย 
2) เน2นการเข2าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต�งกายให2เป?นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) มอบหมายให2นักศึกษาทํางานเป?นกลุ�มเพ่ือฝEกการเป?นผู2นํา และการเป?นสมาชิกกลุ�ม  
4) อาจารย=ผู2สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

  2.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต�อเวลาของนักศึกษาในการเข2าเรียน การส�งงานท่ีได2รับ

มอบหมาย การเข2าร�วมกิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพร2อมเพรียงของนักศึกษาในการเข2าร�วมกิจกรรม 
3) การรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
5) การอ2างอิงแหล�งวิชาการท่ีถูกต2องและการไม�คัดลอกผลงานของผู2อ่ืนโดยเจตนาไม�

อ2างอิง 
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 2.2  ความรู, 
 2.2.1 ผลการเรียนรู,ด,านความรู, 

  1)  มีความรู2และความเข2าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ี
ศึกษา 

 2)  สามารถวิเคราะห=ปoญหาเข2าใจและอธิบายความต2องการทางคอมพิวเตอร= รวมท้ัง
ประยุกต=ความรู2ทักษะและการใช2เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก2ไขปoญหา 

  3)  สามารถวิเคราะห= ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองค=ประกอบ
ต�างๆของระบบคอมพิวเตอร=ให2ได2ตรงตามข2อกําหนด 

 4)  สามารถติดตามความก2าวหน2าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร= รวมท้ังการ
นําไปประยุกต= 

  5)  มีความรู2 เข2าใจ และสนใจพัฒนาความรู2ความชํานาญทางคอมพิวเตอร=อย�างต�อเนื่อง 
   6)  มีความรู2ในแนวกว2างของสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือให2เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข2าใจ

  ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม�ๆท่ีเก่ียวข2อง 
  7)  มีประสบการณ=ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต=ซอฟต=แวร=ท่ีใช2งานได2จริง 
  8)  สามารถบูรณาการความรู2ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู2ในศาสตร=อ่ืนๆท่ีเก่ียวข2อง 

  2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านความรู, 
1) เน2นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต=ใช2ในทางปฏิบัติให2เป?นไปตามลักษณะของ

รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
2) จัดให2มีการเรียนรู2จากสถานการณ=จริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยมีวิทยากรภายนอกท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ=ตรง 
3) จัดให2รายวิชาวิทยานิพนธ=/รายวิชาสัมมนา และรายงานความก2าวหน2าวิทยานิพนธ=ทุก

ช�วงเวลาท่ีกําหนดอย�างสมํ่าเสมอ 

  2.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านความรู, 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด2านต�าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย�อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน 
4) การนําเสนองาน 
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 2.3  ทักษะทางปLญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปLญญา 

  1)  คิดอย�างมีวิจารณญาณและเป?นระบบ 
  2)  สามารถสืบค2น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช2ในการแก2ไขปoญหาอย�าง

สร2างสรรค= 
  3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห= และสรุปประเด็นปoญหา และความต2องการ 
 4)  สามารถประยุกต=ความรู2และทักษะกับการแก2ไขปoญหาทางคอมพิวเตอร=ได2อย�าง

เหมาะสม 

  2.3.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะทางปLญญา 
1) มอบหมายให2ค2นคว2า เขียนรายงาน รวมท้ังการนําเสนอ 
2) จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติงานจริง 
3) จัดให2มีรายวิชาวิทยานิพนธ= รายวิชาสัมมนา และรายงานความก2าวหน2าวิทยานิพนธ=

ทุกช�วงเวลาท่ีกําหนดอย�างสมํ่าเสมอ 

2.3.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปLญญา 
1) การสอบข2อเขียน/สอบปากเปล�า 
2) ประเมินจากการนําเสนองาน การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น ตลอดจน

ประเด็นอภิปรายต�าง ๆ 
3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ในผลงานท่ีได2รับมอบหมาย 
4) ประเมินจากรายงานความก2าวหน2าของวิทยานิพนธ=ทุกช�วงเวลาท่ีกําหนดอย�าง

สมํ่าเสมอ และในรายวิชาสัมมนา 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศกับกลุ�มคนหลากหลายได2อย�างมี
   ประสิทธิภาพ 

 2)  สามารถให2ความช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก2ปoญหาสถานการณ=ต�างๆ
ท้ังในบทบาทของผู2นําหรือในบทบาทของผู2ร�วมทีมทํางาน 

  3)  สามารถใช2ความรู2ในศาสตร=มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
  4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม 
  5)  สามารถเป?นผู2ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก2ไขสถานการณ=ท้ังส�วนตัวและส�วนรวม 

พร2อมท้ังแสดงจุดยืนอย�างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 
   6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู2ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
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2.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและ 
  ความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน2นการทํางานเป?นกลุ�ม และงานท่ีต2องมีปฏิสัมพันธ=
ระหว�างบุคคล 

2) จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ= และการเข2าใจวัฒนธรรมของ

องค=กร ในรายวิชาต�าง ๆ 

 2.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ�ม 
2) การนําเสนอผลงานเป?นกลุ�มและการรายงานความก2าวหน2าของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ=/

สารนิพนธ= 
3) ประเมินความสม่ําเสมอการเข2าร�วมกิจกรรมกลุ�ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช,เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1)  มีทักษะการใช2เครื่องมือท่ีจําเป?นท่ีมีอยู�ในปoจจุบันต�อการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร= 
   2)  สามารถแนะนําประเด็นการแก2ไขปoญหา โดยใช2สารสนเทศทางคณิตศาสตร= หรือการ

แสดงสถิติประยุกต=ต�อปoญหาท่ีเกี่ยวข2องอย�างสร2างสรรค= 
  3)  สามารถส่ือสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล�าและการเขียน พร2อมท้ังเลือกใช2รูปแบบ

ของส่ือการนําเสนอได2อย�างเหมาะสม 
   4)  สามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศได2อย�างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  
  การส่ือสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีฝEกทักษะการส่ือสารท้ังการพูด การฟoง การเขียน ในระหว�าง

ผู2เรียน ผู2สอน และผู2เกี่ยวข2องอ่ืน ๆ 

2) จัดประสบการณ=ให2ผู2เรียนนําเสนอผลงานโดยใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร=และสถิติ 
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2.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 
  การใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ   

1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 

2) ทักษะการเขียนรายงาน 

3) ทักษะการนําเสนอโดยใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ความสามารถในการใช2ทักษะทางคณิตศาสตร=และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได2

อย�างเหมาะสม 

5) เทคนิคการวิเคราะห=ข2อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร=ในการแก2ปoญหาเชิงตัวเลข 

 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู)รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 

ผลการเรียนรู,ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตย=สุจริต 
2) มีวินัยตรงต�อเวลาและความรับผิดชอบต�อตนเองวิชาชีพและสังคม 
3) มีภาวะความเป?นผู2นําและผู2ตาม สามารถทํางานเป?นทีมและสามารถแก2ไขข2อขัดแย2งและลําดับ

ความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟoงความคิดเห็นของผู2อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค�า และศักด์ิศรีของความเป?น

มนุษย= 
5) เคารพกฎระเบียบและข2อบังคับต�าง ๆ ขององค=กรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะห=ผลกระทบจากการใช2คอมพิวเตอร=ต�อบุคคลในองค=กรและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2  ความรู, 
1) มีความรู2และความเข2าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 
2) สามารถวิเคราะห=ปoญหาเข2าใจและอธิบายความต2องการทางคอมพิวเตอร= รวมท้ังประยุกต=

ความรู2ทักษะและการใช2เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก2ไขปoญหา 
3) สามารถวิเคราะห= ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองค=ประกอบต�างๆของ

ระบบคอมพิวเตอร=ให2ได2ตรงตามข2อกําหนด 
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4) สามารถติดตามความก2าวหน2าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร= รวมท้ังการนําไป
ประยุกต= 

5) มีความรู2 เข2าใจ และสนใจพัฒนาความรู2ความชํานาญทางคอมพิวเตอร=อย�างต�อเนื่อง 
6) มีความรู2ในแนวกว2างของสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือให2เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข2าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม�ๆท่ีเก่ียวข2อง 
7) มีประสบการณ=ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต=ซอฟต=แวร=ท่ีใช2งานได2จริง 
8) สามารถบูรณาการความรู2ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู2ในศาสตร=อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข2อง 

3.3  ทักษะทางปLญญา 
1) คิดอย�างมีวิจารณญาณและเป?นระบบ 
2) สามารถสืบค2น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช2ในการแก2ไขปoญหาอย�างสร2างสรรค= 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห= และสรุปประเด็นปoญหา และความต2องการ 
4) สามารถประยุกต=ความรู2 และทักษะกับการแก2ไขปoญหาทางคอมพิวเตอร=ได2อย�างเหมาะสม 

3.4  ทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศกับกลุ�มคนหลากหลายได2อย�างมี

ประสิทธิภาพ 
2) สามารถให2ความช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก2ปoญหาสถานการณ=ต�าง ๆ ท้ังใน

บทบาทของผู2นํา หรือในบทบาทของผู2ร�วมทีมทํางาน 
3) สามารถใช2ความรู2ในศาสตร=มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม 
5) สามารถเป?นผู2ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก2ไขสถานการณ=ท้ังส�วนตัวและส�วนรวม พร2อมท้ัง

แสดงจุดยืนอย�างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู2ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 

3.5  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการใช2เครื่องมือท่ีจําเป?นท่ีมีอยู�ในปoจจุบันต�อการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร= 
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก2ไขปoญหา โดยใช2สารสนเทศทางคณิตศาสตร=หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต=ต�อปoญหาท่ีเก่ียวข2องอย�างสร2างสรรค= 
3) สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล�าและการเขียน พร2อมท้ังเลือกใช2รูปแบบของสื่อ

การนําเสนอได2อย�างเหมาะสม 
4) สามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศได2อย�างเหมาะสม 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู)รายวิชา (Curriculum Mapping) 
      �ความรับผิดชอบหลัก ����ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู, 

3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว)างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
344-511  การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี  � �      � � � ���� ���� ���� ����  �  � �    �    �   

344-521  องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร= � �     � � ���� ���� ���� ���� ����   � ���� � �      � �    

344-531  เครือข�ายคอมพิวเตอร=ขั้นสูง � �   ���� � ���� � ���� ���� ���� ���� ����   �  � �    �  ���� �   ���� 
344-532  โปรโตคอลระหว�างเครือข�าย � �   ���� � ���� � ���� ���� ���� ���� ����   �  � �    �  ���� �   ���� 
344-533  ความมั่นคงของระบบเครือข�าย � �   ���� � ���� � ���� ���� ���� ���� ����   �  � �    �  ���� �    

344-534  การบริหารจัดการระบบเครือข�าย � �   ���� � ���� � ���� ���� ���� ���� ����   �  � �    �  ���� �   � 
344-535  สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ขั้นสูง � �   ���� � ���� � ���� ���� ���� ���� ����   �  � �    �  ���� � ����  � 
344-541  แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร= � �      � ���� �  ���� ����   � ���� ���� ����    �   ����  ���� � 
344-542  โปรแกรมแปลภาษา � �      � ���� ���� ���� ���� ����   � ���� � �    �   �  � ���� 
344-543  การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ � �   ���� ���� ���� �   ���� ���� ����   � ���� � �      ���� ����    

344-551  ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร= � �      � � � ���� ���� ����   � � � �    �     ���� � 
344-552  วิธีอย�างเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร= � �      � � � ���� ���� ����   � � � �    �     ���� � 
344-553  การจัดการโครงการซอฟต=แวร= � �      � � � ���� ���� ����   � � � �    �     ���� � 
344-554  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=  � �   ���� ���� ���� � ����  ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� � ���� ���� � ���� � ���� ���� ���� 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู, 

3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว)างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
344-555  การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ � �      � � � ���� ���� ����   � � � �    �     ���� � 
344-561  ระบบสนับสนุนการจัดการ � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ����   � ���� ���� ����    �      � 
344-562  ระบบจัดการฐานข2อมูล � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �   �  

344-563  การสืบค2นสารสนเทศ � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  ����   �  

344-571  ปoญญาประดิษฐ= � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �  � ����  

344-572  ระบบชํานาญการ � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �  �   

344-573  เครือข�ายประสาทเทียม � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �  ����  � 
344-581  ทฤษฎีการคํานวณ � �      �   ���� ���� ����  ���� � ���� � ����    �    �   

344-582  การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห= � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �    � 
344-591  สัมมนา  � � � � � � � �   � � �  � �  � � �   ����   �  � � 
344-592  ระเบียบวิธีวิจัย � �     � � � ���� ���� ���� ����  ���� � � � �    ����   � � � � 
344-601  วิทยานิพนธ= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
344-602  วิทยานิพนธ= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
344-603  สารนิพนธ= � � � � � � � � � � ���� ���� ����  � � � � �  � � � �  � � � � 
344-611  วิทยาการเข2ารหัสลับ � �      �   ���� ���� ����   �  � ����    �   ����   � 
344-621  ระบบการประมวลผลแบบกระจาย � �   ���� ���� ���� �   ���� ���� ����   � ���� � �    �  ����   �  

344-651  การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ � �      � ���� ���� ���� ���� ����   � ���� � �    �    �   

4
8
 49 



 

 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู, 

3. ทักษะทาง
ปLญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว)างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
344-661  การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �   �  

344-662  คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �   �  

344-663  การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล � �      � �  ���� ���� ���� ���� � �  � �    �    �   

344-671  การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �  ���� ����  

344-672  การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �   �  

344-673  หุ�นยนต= � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �   �  

344-674  คอมพิวเตอร=กราฟBกส= � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �  �   

344-675  ระบบมัลติเอเจนท= � �   ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� � � � � � �    �  �  � ����  

344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 � �      �   ���� ���� ����   �       ����      ���� 
344-692  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 2 � �      �   ���� ���� ����   �       ����      ���� 
344-693  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3 � �      �   ���� ���� ����   �       ����      ���� 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให,ระดับคะแนน (เกรด)  
  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป?นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=ว�าด2วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ)  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1  อาจารย=ผู2รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล2องของข2อสอบกับผลการเรียนรู2ตามกรอบ 
  มาตรฐานของหลักสูตร 
 2.2  การประเมินผลแต�ละรายวิชามีการผ�านการพิจารณาจากภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ 
2.3  ประเมินจากผลการเรียนและผลการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ=/สารนิพนธ=ของนักศึกษา 
2.4  ประเมินจากผลงานตีพิมพ=ท้ังด2านจํานวนและคุณภาพต�อจํานวนนักศึกษา 

 

3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ใช2เกณฑ=การสําเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=ว�าด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได2ต2องมีคุณสมบัติต�อไปน้ี 
 3.1  สอบเทียบหรือสอบผ�านความรู2ภาษาต�างประเทศตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 3.2  แผน ก แบบ ก1 สอบผ�านโครงร�างวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผ�านการสอบปากเปล�าขั้น

สุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= และต2องเป?นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟoงได2 ผลงาน
วิทยานิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ=  หรือดําเนินการให2ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ใน
วารสารวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (Journal) ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
ประจําคณะให2ความเห็นชอบ 

 3.3 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�
ตํ่ากว�า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท�าสอบผ�านโครงร�างวิทยานิพนธ= นําเสนอ
วิทยานิพนธ=และสอบผ�านการสอบปากเปล�าข้ันสุดท2ายซ่ึงต2องเป?นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟoง โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ= หรือดําเนินการให2
ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการ
ประจําคณะให2ความเห็นชอบหรือเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

 3.4  แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท�า สอบผ�านสารนิพนธ= และสอบผ�านการประมวลความรอบรู2 
(Comprehensive Examination) ข2อเขียนและ/หรือปากเปล�าในสาขาวิชานั้นและเป?นระบบเปBดให2
ผู2สนใจเข2ารับฟoงได2 และผลงานสารนิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ= หรือดําเนินการให2ผลงานได2รับการ
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ยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะฯ ให2
ความเห็นชอบ หรือเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) หรือในรูปแบบ
บทความอ่ืน ๆ หรือสื่อดิจิตอลท่ีเป?นประโยชน=ต�อสังคม 

 3.5 มีการสัมมนาเพื่อรายงานความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=ของนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา 

 3.6 ชําระหนี้สินท้ังหมดต�อมหาวิทยาลัยเป?นท่ีเรียบร2อยแล2ว 
 3.7 ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ หลักสูตรฯ กําหนด 
 

 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม) 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย=ใหม�ให2รู2จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข2าใจวัตถุประสงค=
  และมีเปwาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 1.2  ชี้แจงให2อาจารย=ใหม�เข2าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.3  แนะนําอาจารย=ใหม�ให2รู2จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให2สามารถติดต�อประสานงานและปฏิบัติงานได2
  อย�างมีประสิทธิภาพ 
 1.4  มีการอบรมอาจารย=ให2มีความสามารถในการทําหน2าท่ีเป?นอาจารย=ท่ีปรึกษา 
 1.5  อาจารย=ใหม�ได2รับการอบรม เรื่องการคัดลอกผลงานโดยไม�อ2างอิง (Plagiarism) และความรู2เรื่อง

ทรัพย=สินทางปoญญา 
 
2.  การพัฒนาความรู,และทักษะให,แก)คณาจารย� 
  ส�งเสริมอาจารย=ให2ได2เพ่ิมพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ= เพ่ือส�งเสริมการสอนและการวิจัยอย�าง
ต�อเนื่อง สนับสนุนด2านการศึกษาต�อ ฝEกอบรม นําเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค=กรต�างๆ 
ท้ังในประเทศและต�างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ=การวิจัยหรือแต�งตํารา 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 มีการเพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนให2ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซ่ึงจัดโครงการ
โดยกรรมการวิชาการของคณะฯ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด,านอ่ืน ๆ  

 1)  ส�งเสริมให2อาจารย=มีส�วนร�วมในการนําความรู2ในวิชาชีพไปพัฒนาชุมชน 
2)  ส�งเสริมให2อาจารย=ทําผลงานทางวิชาการ 
3)  ส�งเสริมการทําวิจัยท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน 
4)  ส�งเสริมให2มีสถาบันวิจัยและหน�วยวิจัยในคณะฯ ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร= 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช2เกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค=ประกอบในการประกัน
คุณภาพ 6 ด2าน คือ  (1) การกํากับมาตรฐาน  (2) บัณฑิต  (3) นักศึกษา  (4) คณาจารย=  (5) หลักสูตร  การ
เรียนรู2 การประเมินผู2เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 
 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
 กํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ  

1) มีคณะกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 5 ท�าน ประกอบด2วย ประธานหลักสูตร 1 ท�าน และ

กรรมการหลักสูตร 4 ท�าน ซ่ึงได2รับการแต�งต้ังจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท�า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าท่ีมีตําแหน�งรองศาสตราจารย= และมีผลงาน
วิชาการท่ีได2รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ=ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต�งต้ัง ให2บุคคลดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการอย�างน2อย 3 รายการในรอบ 5 ปfย2อนหลัง โดยอย�างน2อย 1 รายการต2องเป?นผลงานวิจัย 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน2าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ต้ังแต�
การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให2
ทันสมัยอย�างต�อเนื่อง อย�างน2อยทุก ๆ 5 ปf ท้ังนี้ หลักสูตรจะต2องมีกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ= อยู�ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแผนการดําเนินงาน การควบคุมและติดตามผลดําเนินงานต�อท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ ทุกปfการศึกษาเพ่ือช�วยกํากับให2การดําเนินงานของหลักสูตร
เป?นไปตามมาตรฐาน 

5)   มีอาจารย=ผู2ประสานงานรายวิชา ทําหน2าท่ี จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร�วมกับ
อาจารย=ผู2สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเป?นไป
อย�างมีคุณภาพ 
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2.  บัณฑิต 
 1)  การประกันคุณภาพมหาบัณฑิต  

   นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาต2องมีคุณสมบัติดังนี้ 
-  สอบเทียบหรือสอบผ�านความรู2ภาษาอังกฤษตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
-   แผน ก แบบ ก1 สอบผ�านโครงร�างวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผ�านการสอบปากเปล�า

ขั้นสุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=และต2องเป?นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟoงได2 ผลงาน
วิทยานิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ= หรือดําเนินการให2ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ใน
วารสารวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการประจําคณะให2
ความเห็นชอบ 

-   แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�
ตํ่ากว�า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท�า สอบผ�านโครงร�างวิทยานิพนธ= นําเสนอ
วิทยานิพนธ=และสอบผ�านการสอบปากเปล�าข้ันสุดท2ายซ่ึงต2องเป?นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟoง 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ= หรือ
ดําเนินการให2ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ ซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณะให2ความเห็นชอบหรือเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings)  

-   แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท�า สอบผ�านสารนิพนธ= และสอบผ�านการประมวล
ความรอบรู2 (Comprehensive Examination) ข2อเขียนและ/หรือปากเปล�าในสาขาวิชานั้นและ
เป?นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟoงได2 และผลงานสารนิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ=ใน
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ หรือเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) หรือในรูปแบบบทความอ่ืน ๆ หรือสื่อดิจิตอลท่ีเป?นประโยชน=ต�อสังคม 

2) มีการศึกษาความพึงพอใจของผู2ใช2มหาบัณฑิต (ทุก 3-5 ปfการศึกษา) เพ่ือได2ข2อมูลมาเพ่ือการพัฒนา
 บัณฑิตศึกษาในสาขา 

3) มีการติดตามมหาบัณฑิต (ทุก 3-5 ปfการศึกษา) เพ่ือให2ได2ข2อมูลมาเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

3.  นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา 

- กําหนดคุณสมบัติของผู2เรียนตามหลักเกณฑ=ของหลักสูตร  

- มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซ่ึงได2รับการแต�งต้ังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ 

- การเตรียมความพร2อมก�อนเข2าศึกษา 
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3.2 การส)งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเตรียมความพร2อมผู2เรียนก�อนเริ่มเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ 
แนะนํา หลักสูตร วิชาท่ีเรียน กฎระเบียบต�าง ๆ รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู2แก�นักศึกษา  

- มีการแต�งต้ังอาจารย=ท่ีปรึกษาท่ัวไปเพ่ือแนะนํา ดูแล ให2คําปรึกษาแก�นักศึกษาแรกเข2าเก่ียวกับการ
จัดแผน การเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ ทําหน2าท่ีจนกระท่ังนักศึกษามีอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=/
สารนิพนธ= 

- กําหนดระยะเวลาในการพบปะระหว�างอาจารย=ท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ= / 
สารนิพนธ=กับนักศึกษา เพ่ือรายงานความก2าวหน2าในการเรียน การทําวิทยานิพนธ=/สารนิพนธ= 
หรือปoญหา รวมท้ังการให2คําปรึกษาและคําแนะนําในเรื่องต�าง ๆ 
 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

- นักศึกษาสามารถยื่นคําร2องเพ่ือขออุทธรณ=ในกรณีท่ีมีข2อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล 

- จัดช�องทางรับคําร2องเพ่ือการขออุทธรณ=ของนักศึกษา 

- จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาอุทธรณ=ของนักศึกษา 
 
4.  คณาจารย� 

4.1  การบริหารและพัฒนาคณาจารย� 
 4.1.1 การรับอาจารย=ใหม�  

มีการคัดเลือกอาจารย=ใหม�ตามระเบียบและหลักเกณฑ=ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย=ใหมจะต2อง
มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร=หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข2อง 

4.1.2 ระบบการรับและแต�งต้ังอาจารย=ประจําหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต�งต้ังอาจารย=ประจําหลักสูตร
ต�อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจําคณะ สภามหาวิทยาลัย  

4.1.3 ระบบการบริหารอาจารย= 
มีระบบอัตรากําลัง มีการกําหนดภาระงานให2คณาจารย= มีการวางแผนกําหนดจํานวนอาจารย=ท่ี
คงอยู� จํานวนอาจารย=ท่ีเกษียณ และจํานวนอาจารย=ท่ีลาศึกษาต�อในแต�ละปf 

4.1.4 การมีส�วนร�วมของคณาจารย=ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตร และผู2สอน จะต2องประชุมร�วมกันในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และให2ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข2อมูลเพ่ือเตรียมไว2สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให2
บรรลุเปwาหมายตามหลักสูตร และได2บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค= 
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4.1.5 ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย= 
สนับสนุนเงินเพ่ือให2อาจารย=มีผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ=ในระดับชาติ หรือนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
โดยอาจร�วมมือกับอาจารย=ต�างสาขาหรือต�างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําได2ในรูปของการ
ให2ค�าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให2เงินพิเศษเพ่ิมเม่ือมีบทความวิชาการตีพิมพ=ใน 
Proceedings และ Journals รวมท้ัง อาจลดภาระงานสอนให2เหมาะกับเวลาท่ีใช2เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู2 ประสบการณ= และการทําวิจัย 

 
4.2  คุณภาพคณาจารย� 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร�ผลงานของอาจารย=ประจําหลักสูตรผ�าน
การติดตามรายงานผลของงานวิจัยของคณะทุกปf เพ่ือให2มีผลงานท่ีมีคุณภาพและเป?นไปตาม
เกณฑ=ของคุณสมบัติอาจารย=ประจําหลักสูตรตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558  

4.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร2อยละของอาจารย=ประจําหลักสูตรท่ีดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการทุกปf 

 
4.3  ผลท่ีเกิดกับคณาจารย� 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู�ของอาจารย=ประจําหลักสูตร และสํารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย=ประจําหลักสูตรต�อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปf 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู,เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1)   คณบดีแต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2)   คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2  โครงสร2างรายวิชา และ Curriculum 

mapping ของแต�ละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพ่ือปรับปรุงแก2ไข 
3)   อาจารย=ผู2สอน และผู2ใช2บัณฑิต แสดงความคิดเห็นต�อหลักสูตรท่ีปรับปรุง โดยอาศัยข2อมูล

จากการใช2หลักสูตรเดิม เช�น ข2อมูลจากคณาจารย=มหาบัณฑิต และผู2ใช2มหาบัณฑิต เป?นต2น 
ตลอดถึง ข2อมูลจากการรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ นําข2อคิดเห็นในข2อ 3 มาประมวลและพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร 

5)   ส�งร�างหลักสูตรท่ีปรับแก2แล2วให2ผู2ทรงคุณวุฒิให2ข2อเสนอแนะ 
6)   ส�งร�างท่ีปรับแก2หลังจากผู2ทรงคุณวุฒิแนะนําให2คณะกรรมการคณะฯ พิจารณา 
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7)   ส�งร�างหลักสูตรจากท่ีปรับแก2จากท่ีคณะกรรมการคณะฯ แนะนําต�อคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 

8)   เสนอหลักสูตรจากท่ีปรับปรุงแก2ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต�อสภาวิทยาเขต สภา
มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

9)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทํา มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปfการศึกษา 

 
5.2 การวางระบบผู,สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกําหนดผู,สอน 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผู2สอน โดยพิจารณาถึงความชํานวญในเนื้อหาท่ีสอน 

ผลงานวิจัย หรือประสบการณ=ท่ีเก่ียวข2องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย= 
2) อาจารย=ผู2สอนต2องเป?นอาจารย=ประจําหลักสูตร และอาจารย=ประจํา อาจารย=พิเศษ ท่ีมี

คุณสมบัติตามเกณฑ=ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว2 
 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การจัดทํา มคอ 3, 4, 5, 6 
1) อาจารย=ผู2สอน/ผู2ประสานงานรายวิชา ซ่ึงเป?นอาจารย=ประจําหลักสูตรทําหน2าท่ีจัดทํา มคอ. 

3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร�วมกับอาจารย=ผู2สอน ดําเนินการจัดการเรียน
การสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเป?นไปอย�างมีคุณภาพ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ. 3, 4, 5, 6 
จากนั้นนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ เพ่ือพิจารณาและรับรอง 

3) อาจารย=ผู2สอน/ผู2ประสานงานรายวิชา ส�ง มคอ. 3/ มคอ.4 ไม�เกิน 30 วัน หลังวันเปBดภาค
การศึกษา และส�ง มคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

4) กําหนดให2มีการชี้แจง แนะนําผู2เรียนเก่ียวกับการเรียน การสอนของแต�ละวิชาในช�วงต2นของ
การเรียน 

 
5.2.3 การสนับสนุนและการให,คําแนะนํานักศึกษา 

1) มีระบบอาจารย=ท่ีปรึกษา เพ่ือดูแลด2านการเรียน  
2) ให2การแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียน การค2นคว2าและติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษาอย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังแนะนําและช�วยเหลือในการแก2ไขปoญหาอุปสรรคต�างๆ 
3) การให2คําปรึกษาแนะนําหรือตักเตือนเม่ือผลการเรียนของนักศึกษาตํ่าลง หรือมีความ

ประพฤติไม�เหมาะสม 
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4) มีการกําหนดระยะเวลาในการพบปะระหว�างอาจารย=ท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารย=ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ= /สารนิพนธ=กับนักศึกษา เพ่ือรายงานความก2าวหน2าในการเรียน การทํา
วิทยานิพนธ=/สารนิพนธ=หรือปoญหา รวมท้ังการให2คําปรึกษาและคําแนะนําในเรื่องต�าง ๆ 

 
5.2.4 การอุทธรณ�ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นคําร2องเพ่ือขออุทธรณ=กรณีท่ีมีข2อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล โดยใช2ช�องทางต�าง ๆ ท้ังของหลักสูตร และคณะ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / คณะกรรมการวิชาการฯ จัดต้ังคณะกรรมการในการ
พิจารณาการอุทธรณ=ของนักศึกษา 

 
5.3 การประเมินผู,เรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู,ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ 
1) อาจารย=ผู2สอน/ผู2ประสานงานรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรู2ตามวิธีการประเมินท่ีระบุ

ไว2 ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และพิจารณาเกรด และผ�านการพิจารณารับรองโดย
คณะกรรมการประจําคณะจากนั้นจัดส�งเกรดภายในเวลาท่ีทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย
กําหนด 6+6 

2) มีการประเมินผลรายวิชาโดยผู2เรียน ในช�วงปลายภาคเรียน 
3) มีการประเมินผู2สอนโดยผู2เรียน 
4) อาจารย=ผู2สอน/ผู2ประสานงานรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

การเรียนการสอน 
5) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู2เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 ภายใน 30 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 

  6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู, 
6.1  การบริหารงบประมาณ 

ภาควิชาฯ จัดทําแผนครุภัณฑ= 5 ปf และมีระบบจัดสรรงบประมาณประจําปf ท้ังงบประมาณแผ�นดิน
และเงินรายได2จากคณะฯ เพ่ือจัดหาทรัพยากรของภาควิชาฯ ให2ตอบสนองต�อการใช2งานในการจัดซ้ือตํารา  สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ= และวัสดุครุภัณฑ=คอมพิวเตอร=อย�างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร2างสภาพแวดล2อมให2เหมาะสมกับการเรียนรู2ด2วยตนเองของนักศึกษา 
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6.2  ทรัพยากรการเรียนรู,ท่ีมีอยู)เดิม 
มีห2องสมุดของมหาวิทยาลัย (สํานักทรัพยากรการเรียนรู2คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร) ท่ีให2บริการ

ฐานข2อมูลทางวิชาการ วารสาร และสื่อการเรียนรู2 (เช�น E-Book) ซ่ึงเป?นประโยชน=ต�ออาจารย=และนักศึกษา
อย�างมาก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= คณะวิทยาศาสตร= มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= มีสถานท่ีและ
อุปกรณ=สําหรับการสอนท่ีพอเพียง 
  นอกจากนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= มีห2องปฏิบัติการเฉพาะทางสําหรับงานวิจัยในกลุ�มต�าง ๆ 
ดังนี้ 

1) ระบบคอมพิวเตอร=และเครือข�าย 
2) วิศวกรรมซอฟต=แวร=และการประยุกต= 
3) เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการวิจัยประยุกต= 
4) ปoญญาประดิษฐ= 

   

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ด2วยระบบการจัดสรรงบประมาณของคณะและภาควิชา ทําให2อาจารย= บุคลากร และนักศึกษามีส�วน

ร�วมในการเสนอเพ่ือจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป?นต�อการเรียนการสอน และการวิจัยตอบสนองต�อการใช2งาน
นอกจากนั้นยังได2ประสานกับห2องสมุดของมหาวิทยาลัย (สํานักทรัพยากรการเรียนรู2คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร) ในการสั่งซ้ือหนังสือ ตํารา เอกสารสิ่งพิมพ= วารสารและสื่อการศึกษาทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= 
เพ่ือให2บริการแก�คณาจารย=และนักศึกษาในการค2นคว2าและใช2ประกอบการเรียนการสอน 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1)  การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร  ภาควิชาฯ ประสานงานในการพบปะนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษาเพ่ือรับฟoงความคิดเห็น/ข2อเสนอแนะจากนักศึกษา 
  2)   จัดระบบติดตามการใช2ทรัพยากร เพ่ือเป?นข2อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ)งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ)งชี้ผลการดําเนินงาน ปGที่ 1 ปGที่ 2 ปGที่ 3 ปGที่ 4 ปGที่ 5 
1)  อาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร อย�างน2อยปfการศึกษาละสองคร้ัง โดยต2องบันทึกการประชุม
ทุกคร้ัง 

× × × × × 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล2องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห�งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ2ามี) 

× × × × × 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ=ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย�างน2อยก�อนการเปBดสอนในแต�ละภาคการศึกษาให2ครบทุกวิชา 

× × × × × 

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ=ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปBดสอนให2ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพกําหนด 
ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปfการศกึษา 

× × × × × 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ที่กําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ2ามี) อย�างน2อยร2อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปBดสอนในแต�ละปfการศึกษา 

× × × × × 

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ=การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู2จากผลการดําเนินงานท่ีรายงานในผลการดําเนินการของหลักสูตรปfที่ผ�านมา 

 × × × × 

8)  อาจารย=ใหม� (ถ2ามี) ทุกคนได2รับการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําด2านการจัดการเรียน 
การสอน 

× × × × × 

9)  อาจารย=ประจําทุกคนได2รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวชิาชีพอย�างน2อยปfละ  
1 คร้ัง 

× × × × × 

10) จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได2รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไม�น2อยกว�าร2อยละ 50 ต�อปf 

× × × × × 

11) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปfสุดท2าย/มหาบัณฑิตใหม�ที่มีต�อคุณภาพหลักสูตร
เฉล่ียไม�น2อยกว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 × × × × 

12) ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2มหาบัณฑิตท่ีมีต�อมหาบัณฑิตใหม�เฉล่ียไม�น2อยกว�า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  × × × 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปwาหมายตัวบ�งชี้ท้ังหมดอยู�ในเกณฑ=ดีต�อเนื่อง 2 ปfการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ต�อไป ท้ังนี้เกณฑ=การประเมินผ�าน คือ มีการดําเนินงานตามข2อ 1–5 และอย�างน2อยร2อย
ละ 80 ของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว2ในแต�ละปf 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน  

1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ=การสอนโดยทีมผู2สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช,แผนกลยุทธ�การสอน  
1) นักศึกษาประเมินอาจารย=ผู2สอนในแต�ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ=โดยผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู2สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย=ให2แก�อาจารย=ผู2สอนและผู2รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใช2ใน

การปรับปรุงกลยุทธ=การสอนของอาจารย=ต�อไป 
4) ภาควิชาฯ รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย=ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง   

กลยุทธ=การสอนของอาจารย=ต�อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
1) ผู2รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต�ละปfโดยนักศึกษา 
2)  ภาควิชาฯ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา 
3)  มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตใหม� 
4)  มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู2ใช2มหาบัณฑิต 

 5)  ภาควิชาฯ ประเมินหลักสูตรโดยผู2ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งช้ี (KPIs) ในหมวดท่ี 7 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
1) ผู2รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู2รับผิดชอบหลักสูตร และผู2สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธ=การสอน 
3) เชิญผู2ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให2ข2อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ=การสอน 
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ภาคผนวก ก 

ส)วนที่ 1 ตารางเปรียบเทียบหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร    

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 

หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร= ได2เริ่มทําการสอนต�อเนื่องมาต้ังแต�ปf
การศึกษา 2529 และได2ผลิตมหาบัณฑิตเป?นจํานวน
มาก เนื่ องจากวิ วัฒนาการทางด2 านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร=มีการเปลี่ยนแปลงก2าวหน2าไปอย�าง
รวดเร็ว จึงมีการปรับปรุงแก2ไขหลักสูตรให2ทันสมัย 
เพ่ือให2ครอบคลุมวิชาการและเทคโนโลยีใหม� ๆ มาก
ยิ่ ง ข้ึนโดยเน2นการบูรณาการในสาขาวิชาต�าง ๆ 
ทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร= ได2แก� เครือข�าย
คอมพิวเตอร= วิศวกรรมซอฟต=แวร=  การประยุกต=
สารสนเทศชั้นสูง และปoญญาประดิษฐ= เพ่ือให2สามารถ
ประยุกต=และพัฒนาข้ันตอนวิธีทางด2านวิทยาการ
คอมพิวเตอร=ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร= ได2เริ่มทําการสอนต�อเนื่องมาต้ังแต�ปf
การศึกษา 2529 และได2ผลิตมหาบัณฑิตเป?นจํานวน
มากในการขับเคลื่อนประเทศ หากแต�การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีของแขนงวิชานี้เป?นไปอย�างรวดเร็ว และ
เพ่ือให2ทันต�อการเปลี่ยนแปลง จึงหลีกเลี่ยงมิได2ใน
การปรับปรุงแก2ไขหลักสูตรให2ทันสมัย ครอบคลุม
วิชาการและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต�ละ
แขนงสาขา สอดคล2องกับการเปลี่ยนแปลงขององค=
ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ในระดับสากล อัน
ได2แก� เครือข�ายคอมพิวเตอร= วิศวกรรมซอฟต=แวร= 
การประยุกต=สารสนเทศข้ันสูง และปoญญาประดิษฐ= 
เพ่ือให2ผู2 เรียนมีความรู2 ท่ีเพียงพอต�อการวิจัยและ
พัฒนาความรู2 เ พ่ือก2 าว ไปอีก ข้ันในศาสตร= แห� ง
วิทยาการคอมพิวเตอร= 
 

ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร= มุ� งเน2นผลิตมหาบัณฑิตให2 มีความรู2  
ความสามารถในวิทยาการคอมพิวเตอร=ควบคู�กับการมี
คุณธรรม สามารถวิเคราะห= วิจัย ทางด2านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร= และสามารถนําไปสู�การถ�ายทอดความรู2
ทางด2านคอมพิวเตอร=แก�ผู2ท่ีศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
และตํ่ากว�าอุดมศึกษาได2 
 

ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร=  มุ� งเน2นผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู2
ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และการ
ประยุกต= ควบคู�กับการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
นําองค=ความรู2 ท่ีได2 เรียนไปวิเคราะห= สังเคราะห= 
พัฒนา วิจัยเพ่ือเกิดองค=ความรู2ใหม�ท่ีเป?นประโยชน=ใน
วิทยาการของศาสตร=นี้ต�อไป 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 

วัตถุประสงค�          
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู2 ความสามารถและมี
ทักษะในวิทยาการคอมพิวเตอร= ท่ีสามารถออกไป
ปฏิบัติงานสนองความต2องการของหน�วยงานท้ังของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน และสามารถไปศึกษา/
วิจัยต�อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร=หรือสาขาวิชาท่ีใกล2เคียงกันได2 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู2 ความสามารถและ
มีทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และการประยุกต=
ท่ีสามารถออกไปปฏิบัติงานสนองความต2องการของ
หน�วยงาน ท้ังของภาครัฐบาลและภาคเอกชน และ
สามารถไปศึกษาหรือวิจัยต�อในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=หรือสาขาวิชาท่ี
ใกล2เคียงกันได2 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถสอนและถ�ายทอด
ความรู2ทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=แก�ผู2ท่ีศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและตํ่ากว�าระดับอุดมศึกษา 
 
 
3. เพ่ือพัฒนาองค=ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 
สร2างผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมี
คุณภาพเป?นประโยชน=ต�อการวิจัย และการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ 
 
4. เ พ่ื อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ท า ง ด2 า น วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร=ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต�อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล2อม 
 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถสอนและถ�ายทอด
ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=แก�ผู2ท่ีศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ตํ่ากว�าระดับอุดมศึกษา และ
ถ�ายทอดความรู2สู�ภาคสังคม 
 
3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต�อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล2อม 
 

 
4. เพ่ือพัฒนาองค=ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=
และการประยุกต= สร2างผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเป?นประโยชน=
ต�อการวิจัยการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการแก�สังคม 
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ส)วนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบข,อแตกต)างระหว)างหลักสูตรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิม 

หมวดวิชา แผน ก1 แผน ก2 แผน ข 

หมวดวิชาเฉพาะ - 12 12 
หมวดวิชาเลือก - 6 18 
วิทยานิพนธ= 36 18 - 
สารนิพนธ= 
วิชาเสริมทักษะการวิจัย 

- 
3 

(ไม�นับหน�วยกิต) 

- 
3 

(ไม�นับหน�วยกิต) 

6 
3 

(ไม�นับหน�วยกิต) 

รวมไม)น,อยกว)า 36 หน)วยกิต 36 หน)วยกิต 36 หน)วยกิต 

 

หลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชา แผน ก1 แผน ก2 แผน ข 

หมวดวิชาเฉพาะ - 12 12 
หมวดวิชาเลือก - 6 18 
วิทยานิพนธ= 36 18 - 
สารนิพนธ= 
วิชาเสริมทักษะการวิจัย 

- 
- 

(ไม�นับหน�วยกิต) 

- 
3 

(ไม�นับหน�วยกิต) 

6 
3 

(ไม�นับหน�วยกิต) 

รวมไม)น,อยกว)า 36 หน)วยกิต 36 หน)วยกิต 36 หน)วยกิต 
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ส)วนที่ 3 การเปรียบเทียบข,อแตกต)างระหว)างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 
344-511   การวิเคราะห=และออกแบบข้ันตอนวิธี  
344-521   องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร= 
- วิชาเฉพาะด2าน 
344-541   แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร= 
344-581   ทฤษฎีการคํานวณ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 
คงเดิม  
คงเดิม 
- วิชาเฉพาะด2าน 
คงเดิม 
คงเดิม 

หมวดวิชาเลือก 
344-531   เครือข�ายคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 
344-532   โปรโตคอลระหว�างเครือข�าย 
344-533   ความม่ันคงของระบบเครือข�าย  
344-534   การบริหารจัดการระบบเครือข�าย 
344-535   สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 
344-542   โปรแกรมแปลภาษา 
344-543   การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ 
344-551   ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร= 
344-552   วิธีอย�างเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร= 
- 
- 
- 
344-561   ระบบสนับสนุนการจัดการ 
344-562   การจัดการฐานข2อมูลและระเบียบแฟwมข2อมูล 
344-563   ระบบจัดการฐานข2อมูล 
344-564   การสืบค2นสารสนเทศ 
344-571   ปoญญาประดิษฐ= 
344-572   ระบบชํานาญการ 
344-573   เครือข�ายประสาทเทียม 
344-582   การคํานวณเชิงตัวเลข 
344-583   การจัดรูปแบบและการวิเคราะห=แบบจําลอง 
- 
344-621   ระบบประมวลผลแบบกระจาย 

หมวดวิชาเลือก 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม  
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
344-553   การจัดการโครงการซอฟต=แวร= 
344-554   การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร= 
344-555   การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ 
คงเดิม 
ยกเลิก 
344-562   ระบบจัดการฐานข2อมูล 
344-563   การสืบค2นสารสนเทศ 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
344-582   การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห= 
344-611   วิทยาการเข2ารหัสลับ 
344-621   ระบบการประมวลผลแบบกระจาย 
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2560) 

หมวดวิชาเลือก (ต)อ) 
- 
344-661   การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล 
344-662   คลังข2อมูลและการสืบเสาะข2อมูล 
- 
344-671   การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน 
344-672   การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
344-673   หุ�นยนต= 
344-674   คอมพิวเตอร=กราฟBกส= 
- 
344-691   หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 
344-692   หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 2 
344-693   หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3 
344-694   หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 4  
344-695   หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 5  
344-696   หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 6 
344-697   หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 7 

หมวดวิชาเลือก (ต)อ) 
344-651   การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ 
คงเดิม 
344-662   คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล 
344-663   การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล  
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
344-675   ระบบมัลติเอเจนท= 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ� 
344-601   วิทยานิพนธ= 
344-602   วิทยานิพนธ= 
344-603   สารนิพนธ= 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ� 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

วิชาเสริมทักษะการวิจัย 
344-591   สัมมนา  
344-592   ระเบียบวิธีวิจัย 

วิชาเสริมทักษะการวิจัย 
คงเดิม  
คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 

ส)วนที่ 1  ตารางข,อสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค�หลักสูตร 

หลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= 
ได2 เริ่มทําการสอนต�อเนื่องมา
ต้ังแต�ปfการศึกษา 2529 และได2
ผลิตมหาบัณฑิตเป?นจํานวนมาก
ในการขับเคลื่อนประเทศ หากแต�
การพัฒนาทางเทคโนโลยีของ
แขนงวิชานี้เป?นไปอย�างรวดเร็ว 
แ ล ะ เ พ่ื อ ใ ห2 ทั น ต� อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง จึงหลีกเลี่ยงมิได2ใน
การปรับปรุงแก2ไขหลักสูตรให2
ทันสมัย ครอบคลุมวิชาการและ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต�
ละสาขา อันได2แก�   เครือข�าย
คอมพิวเตอร= วิศวกรรมซอฟต=แวร= 
การประยุกต=สารสนเทศชั้นสูง 
และปoญญาประดิษฐ= เพ่ือให2เกิด
องค=ความรู2ท่ีเพียงพอต�อการวิจัย 
พัฒนาเพ่ือก2าวไปอีกข้ันในศาสตร=
แห�งวิทยาการคอมพิวเตอร= 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร= มุ�งเน2น
ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ท่ี มี ค ว า ม รู2
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น วิ ท ย า ก า ร
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร= ค ว บ คู� กั บ ก า ร มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถนําองค=
ค ว าม รู2 ท่ี ไ ด2 เ รี ย น ไป วิ เ ค ร า ะ ห= 
สังเคราะห= พัฒนา วิจัยเพ่ือเกิดองค=
ความรู2 ใหม� ท่ี เป?นประโยชน=  ใน
วิทยาการศาสตร=นี้ต�อไป 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู2 
คว ามสามารถและมี ทักษะทาง
วิทยาการคอมพิว เตอร=และการ
ประยุกต=ท่ีสามารถออกไปปฏิบัติงาน
สนองความต2องการของหน�วยงาน 
ท้ังของภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
และสามารถไปศึกษาหรือวิจัยต�อใน
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ส า ข า วิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร=หรือสาขาวิชา
ท่ีใกล2เคียงกันได2 

2. เ พ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถ
ส อ น แ ล ะ ถ� า ย ท อ ด ค ว า ม รู2 ท า ง
วิทยาการคอมพิวเตอร=แก�ผู2ท่ีศึกษา
ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ตํ่ า ก ว� า
ระ ดับ อุดมศึกษา  และถ� ายทอด
ความรู2สู�ภาคสังคม 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร=ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความรับผิดชอบต�อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล2อม 

4. เ พ่ื อ พั ฒ น า อ ง ค= ค ว า ม รู2 ท า ง
วิทยาการคอมพิว เตอร= และการ
ประยุกต= สร2างผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ
เป?นประโยชน=ต�อการวิจัยการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการแก�
สังคม 
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ส)วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล,องของวัตถุประสงค�ของหลักสูตรและรายวิชา 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร รายวิชาท่ีสอดคล,อง 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู2 ความสามารถและมี
ทักษะในวิทยาการคอมพิวเตอร=  ท่ีสามารถออกไป
ปฏิบัติงานสนองความต2องการของหน�วยงานท้ังของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน และสามารถไปศึกษา/วิจัยต�อ
ในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=หรือ
สาขาวิชาท่ีใกล2เคียงกันได2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

344-511   การวิเคราะห=และออกแบบข้ันตอนวิธี 
344-521   องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร= 
344-531   เครือข�ายคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 
344-532   โปรโตคอลระหว�างเครือข�าย 
344-533   ความม่ันคงของระบบเครือข�าย 
344-534   การบริหารจัดการระบบเครือข�าย 
344-535   สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 
344-541   แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร= 
344-542   โปรแกรมแปลภาษา 
344-543   การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ 
344-551   ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร= 
344-552   วิธีอย�างเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร= 
344-553   การจัดการโครงการซอฟต=แวร= 
344-554   การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร= 
344-555   การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ 
344-561   ระบบสนับสนุนการจัดการ 
344-562   ระบบจัดการฐานข2อมูล 
344-563   การสืบค2นสารสนเทศ 
344-571   ปoญญาประดิษฐ= 
344-572   ระบบชํานาญการ 
344-573   เครือข�ายประสาทเทียม 
344-581   ทฤษฎีการคํานวณ 
344-582   การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห= 
344-592   ระเบียบวิธีวิจัย 
344-601   วิทยานิพนธ= 
344-603   สารนิพนธ= 
344-611   วิทยาการเข2ารหัสลับ 
344-621   ระบบการประมวลผลแบบกระจาย 
344-651   การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ 
344-661   การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล 
344-662   คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล 
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร รายวิชาท่ีสอดคล,อง 

 344-663   การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล 
344-671   การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน 
344-672   การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
344-673   หุ�นยนต= 
344-674   คอมพิวเตอร=กราฟBกส= 
344-675   ระบบมัลติเอเจนท= 
 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถสอนและถ�ายทอดความรู2
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=แก�ผู2ท่ีศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ตํ่ากว�าระดับอุดมศึกษา และถ�ายทอดความรู2สู�ภาคสังคม 

344-511   การวิเคราะห=และออกแบบข้ันตอนวิธี 
344-521   องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร= 
344-531   เครือข�ายคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 
344-532   โปรโตคอลระหว�างเครือข�าย 
344-533   ความม่ันคงของระบบเครือข�าย 
344-534   การบริหารจัดการระบบเครือข�าย 

 344-535   สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 
344-541   แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร= 
344-542   โปรแกรมแปลภาษา 
344-543   การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ 
344-551   ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร= 
344-552   วิธีอย�างเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร= 
344-553   การจัดการโครงการซอฟต=แวร= 
344-554   การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร= 
344-555   การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ 
344-561   ระบบสนับสนุนการจัดการ 
344-562   ระบบจัดการฐานข2อมูล 
344-563   การสืบค2นสารสนเทศ 
344-571   ปoญญาประดิษฐ= 
344-572   ระบบชํานาญการ 
344-573   เครือข�ายประสาทเทียม 
344-581   ทฤษฎีการคํานวณ  
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร รายวิชาท่ีสอดคล,อง 

 344-582   การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห= 
344-591   สัมมนา 
344-592   ระเบียบวิธีวิจัย 
344-601   วิทยานิพนธ= 
344-603   สารนิพนธ= 
344-611   วิทยาการเข2ารหัสลับ 
344-621   ระบบการประมวลผลแบบกระจาย 
344-651   การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ 
344-661   การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล 
344-662   คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล 
344-663   การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล 
344-671   การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน 
344-672   การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
344-673   หุ�นยนต= 
344-674   คอมพิวเตอร=กราฟBกส= 
344-675   ระบบมัลติเอเจนท= 

3.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต�อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล2อม 
 

344-591   สัมมนา  
344-592   ระเบียบวิธีวิจัย 
344-603   สารนิพนธ= 
344-602   วิทยานิพนธ= 
344-601   วิทยานิพนธ= 

4. เพ่ือพัฒนาองค=ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และ
การประยุกต= สร2างผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยเชิง
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเป?นประโยชน=ต�อการวิจัยการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการแก�สังคม 

344-511   การวิเคราะห=และออกแบบข้ันตอนวิธี 
344-521   องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร= 
344-531   เครือข�ายคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 
344-532   โปรโตคอลระหว�างเครือข�าย 
344-533   ความม่ันคงของระบบเครือข�าย 
344-534   การบริหารจัดการระบบเครือข�าย 
344-535   สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 
344-541   แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร= 
344-542   โปรแกรมแปลภาษา 

344-543   การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ 
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร รายวิชาท่ีสอดคล,อง 

 344-551   ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร= 
344-552   วิธีอย�างเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร= 
344-553   การจัดการโครงการซอฟต=แวร= 
344-554   การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร= 
344-555   การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ 
344-561   ระบบสนับสนุนการจัดการ 
344-562   ระบบจัดการฐานข2อมูล 
344-563   การสืบค2นสารสนเทศ 
344-571   ปoญญาประดิษฐ= 
344-572   ระบบชํานาญการ 
344-573   เครือข�ายประสาทเทียม 
344-581   ทฤษฎีการคํานวณ 
344-582   การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห= 
344-591   สัมมนา 
344-592   ระเบียบวิธีวิจัย 
344-601   วิทยานิพนธ= 
344-602   วิทยานิพนธ= 
344-603   สารนิพนธ= 
344-611   วิทยาการเข2ารหัสลับ 
344-621   ระบบการประมวลผลแบบกระจาย 
344-651   การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ 
344-661   การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล 
344-662   คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล 
344-663   การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล 
344-671   การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน 
344-672   การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
344-673   หุ�นยนต= 
344-674   คอมพิวเตอร=กราฟBกส= 
344-675   ระบบมัลติเอเจนท= 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข,อเสนอแนะของผู,ทรงคุณวุฒิ 

กับการดําเนินการของผู,รับผิดชอบหลักสูตร 

ความเห็นของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 
โดย ศาสตราจารย� ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย�  
1. หลักสูตรเขียนได2ดีและชัดเจนมาก มีการแยกให2เห็นว�า

วิชาไหนส�งเสริมวัตถุประสงค=ข2อไหน 
 

- 

2. อาจารย=ท่ีสอนคือตัวจริงและเป?นมอือาชีพในวงการ  
comp sci 
 

- 
 

3. แผน ก1 ไม�ควรมี เพราะนักเรียนจบปริญญาตรีแล2วให2
ทํา thesis และพิมพ= paper ไม�สามารถทําได2ดี เพราะ
ความรู2ปริญญาตรีไม�ลึกพอ นอกจากน้ัน นักเรียนใน
ระดับปริญาตรีถูกสอนให2เป?นผู2ตามวิชาการ ไม�ได2ถูกสอน
ให2คิดในแนวลึก  

ผู2เลือกเรียน แผน ก แบบ ก1 จะต2องเป?นผู2ท่ีมีความพร2อม 
โดยระบุไว2ใน ข2อ 2.2 ข2อย�อยท่ี 3 

4. วิชาแกนสองวิชาเหมาะสม แต�วิชาเฉพาะด2านจะไม�ช�วยปู
พ้ืนในการทําวิจัยเพ่ือตีพิมพ= การวิจัยปoจจุบันใช2การ
คํานวณมาก และมีแนวโน2มไปทางการคํานวณท่ีไม�ใช�ท่ี
กล�าวในทฤษฎีการคํานวณอีกต�อไป น�าจะปรับสองวิชาน้ี
ให2ช�วยนักเรียนมีพ้ืนฐานมากพอท่ีจะทําวิจัยเพ่ือตีพิมพ=ได2 
อาจารย=ท่ีคุมงานวิจัยจะได2ไม�เหน่ือยแนวคิดภาษาการ
โปรแกรมและซอฟต=แวร= ไม�แตกต�างจากท่ีเคยเรียนใน
ปริญญาตรี  วิชา น้ีน� า พูด ถึงแนว คิดการออกแบบ
ซอฟต=แวร=แนวใหม�ท่ีประหยัดพลังงานในการทํางานของ
ซอฟต=แวร=และการกระจายงาน 

-  วิชาแนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=ปรับเพ่ิม
เน้ือหาเพ่ือรองรับการออกแบบซอฟต=แวร=แนวใหม�ด2วย 
-  วิชาทฤษฎีการคํานวณได2ปรับเน้ือหารายวิชาใหม� โดยนํา
เน้ือหาท่ีซ้ํากันไปไว2ในรายวิชาแนวคิดภาษาการโปรแกรมและ
ซอฟต=แวร= และเพ่ิมเน้ือหาจากรายวิชาการคํานวณเชิงตัวเลข
ซ่ึงเป?นวิชาเลือกมาไว2ในวิชาน้ีซึ่งเป?นวิชาบังคับ  ท้ังน้ี การสอน
รายวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ในระดับบัณฑิตศึกษา ส�วน
ใหญ�จะมีการบูรณาการระหว�างทฤษฎี การประยุกต= และการ
วิจัยในแขนงน้ัน ๆ ไว2ด2วยแล2ว 
 

5. เน้ือหาวิชาหลายวิชาเหมือนท่ีสอนในระดับปรญิญาตรี 
ต2องปรับให2ลึกกว�าน้ี เพราะนักเรียนท่ีรับต2องจบสายตรง
และใกล2เคียงกับ comp sci แล2ว ไม�จําเป?นต2องสอนซํ้า
อีก 

ในการจัดการเรียนการสอนจริงจะเน2นลึกกว�าการจัดการเรียน
การสอนในระดับปรญิญาตรี ซ่ึงให2นักศึกษารู2ในแนวกว2าง 

6. วิชาเลือกชัดเจนว�าจะให2นักเรียนลงลึกด2านไหน แต�การ
เขียนในหลักสตูรดูเหมือนว�าไม�เน2นด2านไหน นักเรียน
อ�านหลักสตูรแล2วจะไม�ชัดเจน อาจรวมเป?นกลุ�มให2
นักเรียนเห็นชัดกว�าน้ีในหลักสูตร 

 

หลักสตูรฯ ได2จดัรายวิชาเลือกให2นักศึกษาตามแขนงวิชาท่ีเน2น
การวิจัยและเขียนกํากับให2เห็นชัดเจน 
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ความเห็นของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ คําช้ีแจงและการดําเนินการ 

โดยรองศาสตราจารย� ดร.โอม  ศรนิล  
1.   โครงสร2างหลักสูตรสะท2อนองค=ความรู2ท่ีจําเป?นสําหรับ

การวิจัยในระดับท่ีสูงข้ึน แต�เป?นท่ีน�าเสียดายสําหรับ

ประเทศไทยท่ีองค=การภาครัฐและเอกชนแทบจะไม�มีการ

พัฒนานวัตกรรมในระดับสูงข้ึนใช2เอง ส�วนใหญ�เป?นการ

นําซอฟต=แวร=และเครื่องมือต�าง ๆ ท่ีซ้ือจากต�างประเทศ 

มาประยุกต=และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

งานในองค=การ ทําให2อาจไม�ได2ใช2ความรู2จากวิชาต�างๆ ใน

หลักสูตรได2เต็มท่ี การจะตอบสนองความต2องการท้ังสอง

ด2านในหลักสูตรเดียวอาจต2องมีการเพ่ิมและปรับบางวิชา

เพ่ือให2เหมาะสําหรับการใช2งานจริงของนักศึกษาท่ีจะไป

ทํางานในองค=การเหล�าน้ัน 

 
 
 
 

- 

2.  แผน ก แบบ ก1 ถึงแม2ว�าจะได2เกรด 3.5 และมี
ประสบการณ=ในการวิจัยอย�างน2อย 2 ปf การท่ีไม�มีการ
เรียนวิชาใดๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาเลย เป?นการน�า
เสียดายโอกาสท่ีจะได2มุมมองและความรู2ในระดับสูงท่ี
เป?นประโยชน=จากผู2สอน อาจให2เรียนวิชาแกนและ/หรือ
วิชาเฉพาะด2านสัก 1 เทอม ในระหว�างท่ีเตรียมหัวข2อการ
วิจัย 

ในทางปฏิบัติท่ีผ�านมา หลักสูตรฯ ไม�มีนักศึกษาท่ีเลือกเรียน 
แผน ก1 แต�หลักสูตรได2วางแผนช้ีแนะให2นักศึกษาท่ีเลือกเรียน
แผนน้ีเข2าเรียนในรายวิชาท่ีจําเป?น 
 

3.  วิชาทฤษฎีการคํานวณอาจไม�จําเป?นในระดับน้ีโดยเฉพาะ
นักศึกษาท่ีจะออกไปทํางาน อาจให2ไปเรียนในระดับ
ปริญญาเอกแทน 

 

ได2แก2ไขตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1แล2ว 

4.  ในด2านความมั่นคงของเครือข�ายอาจเพ่ิมวิชาด2านการ 
audit information system, security incident 
analysis and handling, security forensic เน่ืองจาก
มีความสําคัญเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในปoจจุบัน อาจดู course 
จากหน�วยงานท่ีให2ใบรับรองมาตรฐานในด2านเหล�าน้ี และ
เลือกวิชาท่ีเหมาะสมมา 1-2 วิชา 

 

หลักสูตรฯ ได2เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาตามข2อเสนอแนะน้ีแล2ว 
และในทางปฏิบัติได2สอนเรื่องเหล�าน้ีแล2ว 

5.   ในด2านการพัฒนาซอฟต=แวร= อาจมีวิชาในลักษณะ 
studio ให2นักศึกษาได2ทํางานเป?นทีมจริง ๆ ในหน2าท่ี 
ต�าง ๆ ก�อนท่ีจะออกไปทํางาน 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาด2านวิศวกรรมซอฟต=แวร=ได2มี
การให2นักศึกษาทํางานเป?นทีมในห2องปฏิบัติการวิจัยทาง
วิศวกรรมซอฟต=แวร=และการประยุกต=ด2วยแล2ว 
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6.   ควรจะเพ่ิมประเด็นท่ีเป?นท่ีสนใจเพ่ือความครอบคลุม

และเพ่ิมความน�าสนใจของหลักสูตร เช�น Big data 
storage and computation technologies, Big data 
analytics, Agile framework, Scrum methodology, 
Augmented Reality อาจใช2การเพ่ิมวิชาหรือแทรกใน
เน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวข2อง (และอาจปรับช่ือวิชาให2สะท2อน
เน้ือหา) ตามท่ีคณะเห็นสมควร 

ได2ดําเนินการแก2ไขตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 
แล2วนอกจากน้ี รายวิชาวิศวกรรมซอฟต=แวร=ได2มีการสอนและ
ประยุกต=ในลักษณะงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข2องกับ Agile 
framework, Scrum methodology แล2ว 

7. ในกลุ�ม AIอาจเพ่ิมวิชา Machine Learning เพ่ือให2
นักศึกษาได2เห็นภาพกว2างของกลุ�มวิธีการต�างๆ หรือแทน
วิชา neural network ซ่ึงแม2ว�าจะมีหัวเรื่องจํานวนมาก
แต�ลงลึกในกลุ�มเดียว นักศึกษาอาจเรียนส�วนหน่ึงของ 
Machine Learning และไปต�อยอดในงานวิจัยต�อไป 

ได2ดําเนินการแก2ไขตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 
แล2ว 

8. อาจเพ่ิมวิชา ERP เพ่ือให2นักศึกษาสามารถออกไปทํางาน
ได2จริงและเข2าใจกระบวนการธุรกิจ ประเด็นน้ีอาจไม�เป?น
วิทยาการคอมพิวเตอร=นัก แต�ในบริบทของประเทศไทย
น�าจะจําเป?น 

หลักสูตรฯ ได2เพ่ิมไว2ในวิชาใหม� คือ Enterprise Software 
Development ตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 

9. วิชาคลังข2อมูลควรจะแยกออกจาก Data Mining โดยใน
วิชาคลังข2อมูลอาจกล�าวถึง Data mining ว�าเป?นการ
ประยุต=ใช2ข2อมูลในคลัง และอธิบายข2อจํากัดในบริบทของ 
Big data และเช่ือมโยงไปสู�เรื่องดังกล�าวได2 ส�วน Data 
mining เห็นว�าน�าจะแยกออกมาเน2นประเด็นต�างๆ ด2าน
การวิเคราะห=ข2อมูลและมี lab ต�างๆ ให2ปฏิบัติจริง 

ในรายวิชา Data Warehouse and Data Mining เน้ือหาวิชา
ในส�วนของคลังข2อมูลไม�ได2มีมากนัก แต�เน2นการทําเหมือง
ข2อมูล และในวิชาData Science (วิชาใหม�) ได2เน2นเน้ือหา
คลังข2อมูลและ Big Data  
 
 

10. อาจเพ่ิมวิชา Enterprise System Development เพ่ือ
เตรียมนักศึกษาถึงเทคโนโลยีต�างๆ สําหรับการพัฒนา
ระบบขนาดใหญ� 

หลักสูตรฯ ได2เพ่ิมไว2ในวิชาใหม� คือ Enterprise Software 
Development ตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1
แล2ว 
 

11. อยากให2แยกนักศึกษา 2 กลุ�มออกจากกันและมีวิชาเลือก
ท่ีสนองท้ังสองกลุ�มได2 ในกลุ�มท่ีจะไปทําวิจัยหลักสูตรทํา
ได2ดีอยู�แล2ว แต�กลุ�มท่ีจะออกไปทํางานอาจจะต2องมีวิชา
ในลั กษณะ practical หรื อ  current/future 
technologies ท่ีให2ความรู2ในระดับบัณฑิตศึกษาให2เขา
พร2อมปฏิบัติงานได2ทันทีในขณะท่ีสามารถปรับตัวเมื่อมี
เทคโนโลยีใหม�เกิดข้ึนได2เองด2วย 

 
 
 

หลักสูตรฯ ได2จัดการฝEกฝนเชิงวิชาชีพให2กับนักศึกษาแผน ข 
ในห2องปฏิบัติการเฉพาะทางและในรายวิชาสารนิพนธ=  
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โดย รองศาสตราจารย� ดร.ศาสตรา  วงศ�ธนวสุ  
1. หลักสูตรมีข2อมูลรายละเอียดชัดเจน ครบถ2วน และ

ครอบคลุมองค=ประกอบท้ัง 8 หมวด ได2แก� โครงสร2าง
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา ผลการเรียนรู2 การ
บริหารจัดการ การประเมินผลนักศึกษา การพัฒนา
อาจารย= การประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินผล
การปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ควบคุม
คุณภาพ และหลักสูตรฯ มีความเป?นมาตรฐาน 
 

 
 

- 
 
 
 
 

2. หลักสูตรควรจะเน2นให2มีความโดดเด�น หรือมุ�งท่ีจะให2
เกิดความโดดเด�นด2านใด ? โดยมี AEC และ Digital 
economy เป?นปoจจัยร�วมพิจารณา ? 

หลักสูตรฯ ได2เน2นการมุ�งสู�ระดับนานาชาติท่ีเป?นสากลอยู�แล2ว
ในเชิงวิจัยและเพ่ิมข2อมูลท่ีเป?นแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนแต�ละด2านตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 
 

3. เพ่ิมรายวิชา 
ปoจจุบันศาสตร=คอมพิวเตอร=พัฒนาแบบพลวัตรไปตาม
เวลา วิทยาการเกิดใหม�หรือท่ีมีอยู�แล2วแต�ปรับตัวเอง
เพ่ือรับทิศทางเทคโนโลยี และการใช2ประโยชน= ได2รับ
การพัฒนาข้ึนมา เช�น Cloud computing, Data 
mining, Big data analytics, Software 
engineering เป?นต2น ซ่ึงวิทยาการเหล�าน้ีมีการบูรณา
การความรู2 Machine learning ไปแก2ปoญหา การเพ่ิม
รายวิชา Machine learning และ/หรือ รายวิชาท่ี
เก่ียวข2องจะทําให2หลักสูตรมีความโดดเด�น 
 

 
หลักสตูรฯ ได2ปรับเพ่ิมเน้ือหาเพ่ือบูรณาการ Machine 
learning ในรายวิชาท่ีเก่ียวข2อง เช�น 344-571, 344-573, 
344-672  
ในส�วนของรายวิชา Data Warehouse and Data Mining 
เน้ือหาวิชาในส�วนของคลังข2อมูลไม�ได2มีมากนัก แต�เน2นการทํา
เหมืองข2อมูล และในวิชาData Science (วิชาใหม�)ได2เน2น
เน้ือหาคลังข2อมูลและBig Data แล2ว 
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ภาคผนวก ง 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
  

 นางนิษฐิดา  เอลซ� 

 วุฒิ  Ph.D.   สาขาวิชา  Computer Engineering 
 ตําแหน)งทางวิชาการ ผู2ช�วยศาสตราจารย= 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-531  เครือข�ายคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 3(3-0-6) 
344-532  โปรโตคอลระหว�างเครือข�าย 3(3-0-6) 
344-533  ความม่ันคงของระบบเครือข�าย 3(3-0-6) 
344-534  การบริหารจัดการระบบเครือข�าย 3(3-0-6) 
344-535  สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ข้ันสูง 3(3-0-6) 
344-541  แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 
344-591  สัมมนา 1(0-2-1) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 

 
2.  ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 
   2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี 

   2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม  
 (1) Rodnikorn P., Elz N., and Preechaveerakul L.,July  4 – 6, 2012, "SIPE-SAP:SIP 

Extension for Signaling Attacks Protection", Proceedings of the Fourth 
International Conference onUbiquitous and Future Networks (ICUFN 2012), 
Phuket, Thailand,  pp. 296-300. 

 (2) SangmeeP.,Thanon N., and Elz N., April 24– 26, 2012, “Anomaly Detection 

Using New MIB Traffic Parameters based on Profile”, Proceedings of the 

8thInternational Conference on Computing Technology and Advanced 

Information Technology Management, Korea. 
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 (3) นิษฐิดา  เอลซ=, นิธิ  ทะนนท=, ชนันท=กร  จันแดง, จารุทรรศน=  พัฒนพันธ=ชัย, คณกรณ=  
หอศิริธรรม และศิริพงษ=  ศิริวรรณ, 2559, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ� เรื่อง “โครงการ
พัฒนาระบบวิเคราะห�และตรวจสอบข,อมูลบันทึกการใช,งานเครือข)ายคอมพิวเตอร�”, 
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 

 
 3.  สาขาวิจัยท่ีสนใจ 
 Network Management, Network Security 

 
 นายภัทร  อัยรักษ� 

วุฒิ  Ph.D สาขาวิชา  Physics 

ตําแหน)งทางวิชาการ ผู2ช�วยศาสตราจารย= 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา  หน)วยกิต 
344-511  การวิเคราะห=และออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
344-573  เครือข�ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 
  

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 
 2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ   

(1) K. Hemkaew, C. Dechwayukul, P. Aiyarak, R. Spontak, and W. Thongruang. 
2015. “Batching method and effects of formulation and mechanical 
loading on electrical conductivity of natural rubber composites filled 
with multi-wall carbon nanotube and carbon black”, Digest Journal of 
Nanomaterials and Biostructures; Vol.10; Page : 883-893. 
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(2) T. Phanthong, T. Maki, T. Ura, T. Sakamaki P. Aiyarak, and P. Sunheem. 2015. 
“Design and implementation of microwave attenuation measurements 
to estimate the dry rubber content of natural rubber latex”, 
Songklanakarin Journal of Science and Technology; Vol.37; Page : 713-718. 

(3) T. Phanthong, T. Maki, T. Ura, T. Sakamaki and P. Aiyarak. 2014. 
“Application of A* algorithm for real-time path re-planning of an 
unmanned surface vehicle avoiding underwater obstacles”, in Journal 
of Marine Science and Application, 13(1) 105-116. 

   
  2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม  

(1) Sae-Lim W., Wettayaprasit W. and Aiyarak P., “Leukemia classification 
using deep belief network”, in Proceedings of the IASTED International 
Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2013. 
 

 3. สาขาวิจัยท่ีสนใจ 

Hardware Programming, Artificial Intelligence, Mobile Programming, Computer 

Simulation 

  
 นางสาวสุภาภรณ�  กานต�สมเกียรติ 

 คุณวุฒิ  วศ.ด.  สาขาวิชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร= 

 ตําแหน)งทางวิชาการ  ผู2ช�วยศาสตราจารย= 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-551  ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 
344-552  วิธีอย�างเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 
344-554  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 
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2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 
  2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ   

(1) Sukpisit, S., Kansomkeat, S., Sae Ueng P., Thadadech, A., and Skrbic S. 
“Polygon Intersection Based Algorithm for Fuzzy Set Compatibility 
Calculations,” International Journal of Machine Learning and Computing, 
Vol. 6, No. 1, pp. 32 – 35, February. 

  2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม  
(1) Polpong J., and Kansomkeat S., April 21 – 23, 2015, "Syntax-based Test 

Case Generation for Web Application", Proceedings of the International 
Conference on Computer, Communication, and Control Technology (I4CT 
2015), Imperial Kuching Hotel, Malaysia, pp. 390-394.  

(2) Kansomkeat S., Sukpisit S., Thadadech A., Sae Ueng P., and Skrbic S.,March 

8 – 11, 2015, "Fuzzy Ordering Implementation Applied in Fuzzy 

XQuery", Proceedings of the International Conference on Information 

Society and Technology (ICIST 2015), Kopaonic, Serbia, pp. 443-448. 

(3) Kansomkeat S., Intasara J., and Thadadech A., May 15-17, 2013, "WEB 
SERVICE TEST CASE GENERATION BASED ON GRAMMAR",Proceedings of 
theThe 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and 
Technology (ICET-2013),Novi Sad, Serbia, pp. 1-5. 

(4) Pechtanun K., and Kansomkeat S., June 12 – 14, 2012, "Generation Test 
Case from  UML  Activity Diagram Based on AC Grammar", Proceedings 
of  the  International Conference on Computer & Information science(ICCIS 
2012), Kuala  Lumpur   Convention   Centre,   Malaysia, pp. 895-899. 

(5) กาญจนี  เพชรทะนันท= และสุภาภรณ=  กานต=สมเกียรติ, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 

2555, “การสร,างกรณีทดสอบบนพ้ืนฐานของไวยากรณ� AbS โดยใช,แผนภาพ

กิจกรรม”, Proceedings of the 9th International Joint Conference on 

Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), Bangkok, หน2า 42-

47. 

(6) Intajag S., and Kansomkeat S., June 26 – 28,2012, “Enhanced Vegetation 

Index of THEOS Imagery by Pan-Sharpening”,Proceedings of the 8th 
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International Conference on Information Science and Digital Content 

Technology (ICIDT 2012), Korea. Vol.3, pp. 524-529. 

(7) Intajag S., Wettayaprasit W., Kansomkeat S.,February 1 – 2, 2012, “HIS-

Based Fusion to Enhance Vegetation Zone in THEOS Imagery”, 

Proceedings of the Advances in Biomedical Engineering (APEST 2012), Kuala 

Lumpur, Malaysia, Vol.6, pp. 587-592. 

 

3. สาขาวิจัยท่ีสนใจ 

Software Testing, Software Engineering 
 
นายอํานาจ  เปาะทอง    
คุณวุฒิ  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 

ตําแหน)งทางวิชาการ ผู2ช�วยศาสตราจารย= 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-541  แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 
344-551  ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 

 
2.  ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 
   2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  

(1)  Pohthong A., Samoh. A., and Hengtakaeh H., 2014, "Computer Games and 
Digital Media for Promoting Awareness of Civic Education : A Case 
Study of Some Critical Problems in Thailand", International Journal of 
Future Computer and Communication (IJFCC), Vol.3, No. 4, August 2014, 
ISSN : 2010 – 3751.  
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2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม  
(1) Pohthong, A., 2015, "The Study of Programming Problems in the First 

Programming Course for Students Enrolled in Computing Curricular 
Programs at Higher Education Levels", The Second Asian Conference on 
Education for Sustainability (ACES 2015), Hiroshima, Japan, March 22-24, 
2015. 

(2) Pohthong A., Kaewprang J., and Ngamphak T., 2013, “A Computer Game 
for Cultural Learning and Promotion: A Case Study of Thai Risk-Loss 
Cultures”, Proceedings of the Asian Conference on Society, Education and 
Technology, , Osaka, Japan, 0349. 

(3)   Budgen D., Kitchenham B., Charters S., Gibbs S., Pohthong A., Keung J., and 
Brereton P., 2013, “Lessons from Conducting a Distributed Quasi-
experiment”, Proceedings of the 2013 ACM/IEEE International Symposium 
on Empirical Software Engineering and Measurement, October 10-11, 2013, 
Baltimore, Maryland, USA., 143-152. 

(4)  Pohthong A., and Trakooldit P., “An Electronic Learning System for 
Integrating Knowledge Management and Alumni Systems”, 2013, 
Proceedings of the 2013 World Conference on Information Systems and 
Technologies (WorldCIST13), March 27-30, 2013, Algarve, Portugal, Springer 
Press, V.206, 11-21. 

(5)  Naktia S., and Pohthong A., 2012, “A Framework for Generating Test 
Cases from Form-Based Requirements Specification”, Proceedings of the 
5th National Conference and 2012 International Conference on Applied 
Computer Technology and Information Systems (ACTIS 2012) , September 
21-22, 2012, Songkhla, Thailand, ISSN: 1906-9006. 

(6)  Pohthong A., and Sriyanaluk S., 2012, “A Packaging  Support System for 
Open Source Software”, Proceedings of the  International Conference on 
Information Communication and Management  (ICICM2012), Hong Kong,  
IACSIT Press, V.55 (2012), 108-112. 

 
3.   สาขาวิจัยท่ีสนใจ 

Software Engineering, Information System, Knowledge Management, Programming 
Language Concept 



82 

 

 

 นางสาวเพ็ญณี  หวังเมธีกุล  
 คุณวุฒิ  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 

 ตําแหน)งทางวิชาการ  อาจารย= 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-581  ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 

 
2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG   

  2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี 
 

2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม  
(1)  Wangmaeteekul P., 2016, "Fair Allocation through Social Norm", 

Proceedings of COMPSE, The First EAI International Conference on 
Computer Science and Engineering, Penang, Malaysia. 

(2)  Kaewchanid  P., and Wangmaeteekul  P., 2016, “Solving a Teaching 
Assistant Timetabling using Constraint Based Approach”, Proceedings of 
the ICCIA, International Conference on Computational Intelligence and 
Applications. 

(3)  คันธารัตน=  วัฒนา, ปoณณธร  พูลสวัสด์ิ และเพ็ญณี  หวังเมธีกุล, 20-21 กุมภาพันธ=, 
2557, “ระบบจัดการสมาชิกชุมชนเครือข)ายผู,ปฏิบัติงาน IT กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�”, Proceedings of the 2nd ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing, Sripatum University, Thailand. 

 
 3.  สาขาวิจัยท่ีสนใจ 

  Theory of Computation, Solving Real-world Complex Problems, Multi-agent System, 

Management Information System, Decision Support System 
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นายสาธิต  อินทจักร� 
คุณวุฒิ  วศ.ด.  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟwา 

ตําแหน)งทางวิชาการ รองศาสตราจารย= 

 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-582  การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห= 3(3-0-6) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-671  การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน 3(3-0-6) 
344-674  คอมพิวเตอร=กราฟBกส= 3(3-0-6) 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 
  

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 

2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ ไม�มี 

 2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม 

(1) Chankhachon S., and Intajag S., "Resourceful Method to Romove Mixed 

Gaussian-Impulse Noise in Color Images", The 12th International Joint 

Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015), 

Prince of Sonkla University, July 22-24, 2015. 

(2) Phayapchaiyakun S., Intajag S., and Jintasuttisak T. “Spectral Preservation 
of Pan-sharpening for THEOS imagery”, Proceedings of 14th International 
Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), KINTEX, Gyeonggi-
do, Korea, Oct. 22-25, 2014. 

(3) Jintasuttisak T., and Intajag, S. "Color Retinal Image Enhancement by 
Rayleigh Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization", 14th 
International Conference on Control, Automation and Systems, KINTEX, 
Gyeonggi-do, Korea, Oct. 22-25, 2014, pp. 69. 
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(4) Intajag S., Wettayaprasit W., Kansomkeat S.,February 1 – 2, 2012, “HIS-
Based Fusion to Enhance Vegetation Zone in THEOS Imagery”,  
Proceedings of the Advances in Biomedical Engineering (APEST  2012), Kuala 
Lumpur, Malaysia, Vol.6, pp. 587-592. 

(5) Intajag  S., and Kansomkeat S., June 26 – 28,2012, “Enhanced  Vegetation 
Index of THEOS Imagery by Pan-Sharpening”, Proceedings of the 
8thInternational Conference on Information Science and Digital  Content 
Technology (ICIDT2012), Korea. Vol.3, pp. 524-529.  

(6) สาธิต อินทจักร=, วิภาดา เวทย=ประสิทธิ, และสุวรรณี พยับไชยกุล, 30 พฤษภาคม – 1 
มิถุนายน 2555,“การหลอมรวมข,อมูลสําหรับภาพถ)ายดาวเทียมธีออส”,  Proceedings 
of the 9thInternational Joint Conference on Computer Science and Software 
Engineering (JCSSE), pp. 64-70.  

 

3. สาขาวิจัยท่ีสนใจ 

  Soft Computing, Statistical Signal Processing 
 

 นางสาวลัดดา  ปรีชาวีรกุล 

วุฒิ  วท.ด. สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร= 

ตําแหน)งทางวิชาการ ผู2ช�วยศาสตราจารย= 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-521  องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร= 3(3-0-6) 
344-592  ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-621  ระบบการประมวลผลแบบกระจาย 3(3-0-6) 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 
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2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ   

(1)  Chusri S., Preechaveerakul L.,Saelee D., and Vanichayobon S., 2015, 
"RTANS: A Real-time Tracking and Navigation System for Smartphone", 
International of Information Processing and Management (IJIPM), Vol. 6, No. 
1, pp. 56 – 63. 

(2)  Ratanothayanon, S., Srivisal, C., Vanichayobon, S.,andPreechaveerakul, L., 
August 3 – 4, 2012, “Comparative Classifiers for Software Quality 
Assessment”, International Journal of Engineering and Technology, vol. 4, 
No. 4, pp. 404 – 408. 

 
2.2 บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม  

(1) Keawpibal N., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., Preechaveerakul L. and 
Vanichayobon S., "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on 
Encoded Bitmap Index", The 12th International Joint Conference on 
Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE2015), July 22-24, 2015. 

(2) เจ�ะอาซียะ มามุ,  ฮามีดะ เจะแต,  ศิริรัตน= วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร�โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค�มูลนิธิ มัสยิดบ,านเหนือ”, การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 
กรกฎาคม 2558. 

(3) ฐิตินันท= เพชรชลธาร, กชกร ลาวัลย=วุธ,  ศิริรัตน= วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, 
“ทดสอบตาบอดสี (Color Blindness Test on Mobile)”, การประชุมวิชาการ 
งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 
2558. 

(4) บัสรันดร= ดาเลาะ ฮัมดี หะยีแวจิ  ลัดดา ปรีชาวีรกุลและศิริรัตน= วณิชโยบล, "ระบบ
ตรวจสอบการเข,าช้ันเรียนของนักศึกษาโดยใช,รหัสคิวอาร�",  การประชุมวิชาการ 
งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 
2558.  

(5) วรัญ�ู ธรรมโชติ, ศิริรัตน= วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย=ประสิทธิ์, 
“ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร�ในการวางแผนเฝ�าระวังพ้ืนท่ีเส่ียงภัย”, การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 
กรกฎาคม 2558. 
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(7) สุรีย=รัตน= เลิศบูรณฉัตร, ศิริรัตน= วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดาเวทย=ประสิทธิ์, 
“ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�สําหรับการดูแลจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติของ
ธนาคาร”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 
2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

(8) อารี บุญธรรมโมและลัดดา ปรีชาวีรกุล, “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยใช,
เทคโนโลยีการซ)อนข,อมูลบน OBEC LMS” การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนา
เชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

(9)  Rodnikorn P., Elz N., and Preechaveerakul L., July  4 – 6, 2012, "SIPE-SAP: 
SIP Extension for Signaling Attacks Protection", Proceedings of the Fourth 
International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2012), 
Phuket, Thailand, pp. 296-300. 

 
3. สาขาวิจัยท่ีสนใจ 

 Internet Computing, Mobile Computing, Information Retrieval, Information Security 
 

 นางวิภาดา  เวทย�ประสิทธิ์ 

 วุฒิ  วท.ด.   สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร= 
 ตําแหน)งทางวิชาการ ผู2ช�วยศาสตราจารย=   

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-571  ปoญญาประดิษฐ= 3(3-0-6) 
344-572  ระบบชํานาญการ 3(3-0-6) 
344-573  เครือข�ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 
344-592  ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-673  หุ�นยนต= 3(3-0-6) 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 
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2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 
  2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี 

  2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม  
(1) Baka  A., Wettayaprasit W., and Vanichayobon S., "A Novel Discretization 

Technique Using Class Attrubute Interval Average", The Fourth 
International Conference on Digital Information and Communication 
Technology and its Applications (DICTAP 2014), University of the Thai 
Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand May 6-8, 2014. 

(2)  สาธิต อินทจักร=, วิภาดา เวทย=ประสิทธิ์, และ สุวรรณี พยับไชยกุล, 30 พฤษภาคม – 1  
มิถุนายน 2555, “การหลอมรวมข,อมูล สําหรับภาพถ)ายดาวเทียมธีออส”,  Proceedings 
of the Ninth International Joint Conference on Computer Science and 
Software Engineering (JCSSE), pp. 64 – 70.  

(3)  อับดุลเลาะ  บากา, วิภาดา  เวทย=ประสิทธิ์ และศิริรัตน=  วณิชโยบล, 30 พฤษภาคม - 1 
มิถุนายน 2555, “การสร,างแบบจําลองพยากรณ�น้ําท)วมโดยใช,เทคนิคการทําเหมือง
ข,อมูลของอําเภอหาดใหญ)”, Proceedings of the 9th International Joint 
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), 
Bangkok. 

(4)  Wichaidit S., Chaiwong K., Wardkean P., and Wettayaprasit W., May 25 – 27, 
2012, “New Hybrid Adaptive Ant Colony Optimization and Self-
Organizing Map for DNA Microarray Group Finging”, Proceedings of the 
IEEE International Conference on Computer Science and Automation 
Engineering (CSAE 2012), Zhangjiajie, China, pp. 444 – 447. 

(5)  Tippayawong S., Somboonsuk B., Towattana P., and Wattayaprasit W., April 
21, 2555, “Research Management Information System in Songkhla Lake 
Basin in the South of Thailand”, Proceedings of the 4th International 
Conference on Humanities and Social Science, Faculty of Liberal Arts, Prince 
of Songkla University, Thailand, pp. 13-20. 

(6)  Intajag S., Wettayaprasit W., and Kansomkeat S., February 1 – 2, 2012, “HIS-
Based Fusion to Enhance Vegetation Zone in THEOS Imagery”,  
Proceedings of the Advances in Biomedical Engineering (APEST  2012), Kuala 
Lumpur, Malaysia, Vol. 6, pp. 587 – 592. 
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3. สาขาวิจัยท่ีสนใจ 

 Knowledge Management, Data Mining, Expert Systems, Artificial Intelligence, Neural 

Network 

  

 นางสาวศิริรัตน�  วณิชโยบล 

คุณวุฒิ  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 

ตําแหน)งทางวิชาการ ผู2ช�วยศาสตราจารย= 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-511  การวิเคราะห=และออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
344-562  ระบบจัดการฐานข2อมูล 3(3-0-6) 
344-563  การสืบค2นสารสนเทศ 3(3-0-6) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-661  การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล 3(3-0-6) 
344-662  คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล 3(3-0-6) 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 
  

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 
2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ     

 (1)  Chusri S., Preechaveerakul L., Saelee D., and Vanichayobon S., 2015, 

"RTANS: A Real-time Tracking and Navigation System for Smartphone", 

International of Information Processing and Management (IJIPM), Vol. 6, No. 

1, pp. 56 – 63.  

  (2)  Ratanothayanon S., Srivisal, C., Vanichayobon, S., and Preechaveerakul, L., 

August 3 – 4, 2012, “Comparative Classifiers for Software Quality 

Assessment”, International Journal of Engineering and Technology, vol. 4, 

no. 4, pp. 404-408. 
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  2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม  
(1) Keawpibal N., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., Preechaveerakul L. and 

Vanichayobon S., "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on 
Encoded Bitmap Index", The 12th International Joint Conference on 
Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE2015), July 22-24, 2015. 

(2) เจ�ะอาซียะ มาม,  ฮามีดะ เจะแต,  ศิริรัตน= วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร�โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค�มูลนิธิ มัสยิดบ,านเหนือ”, การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 
กรกฎาคม 2558. 

(3) ฐิตินันท= เพชรชลธาร, กชกร ลาวัลย=วุธ, ศิริรัตน= วณิชโยบล และลัดดา ปรีชาวีรกุล, 
“ทดสอบตาบอดสี (Color Blindness Test on Mobile)”, การประชุมวิชาการ 
งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 
2558. 

(4) บัสรันดร= ดาเลาะ ฮัมดี หะยีแวจิ  ลัดดา ปรีชาวีรกุลและศิริรัตน= วณิชโยบล, "ระบบ
ตรวจสอบการเข,าช้ันเรียนของนักศึกษาโดยใช,รหัสคิวอาร�", การประชุมวิชาการ 
งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 
2558.  

(5) วรัญ�ู ธรรมโชติ, ศิริรัตน= วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย=ประสิทธิ์, 
“ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร�ในการวางแผนเฝ�าระวังพ้ืนท่ีเส่ียงภัย”, การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 2015), วันท่ี 8-10 
กรกฎาคม 2558. 

(6) วรัญ�ู ธรรมโชติ และศิริรัตน= วณิชโยบล, “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร�ติดตาม
สถานท่ีได,รับผลกระทบจากเหตุการณ�ความไม)สงบ”,  การประชุมวิชาการระดับชาติด2าน
การบริหารจัดการ ครั้งท่ี 7  (NCAM 2015), วันท่ี 28 มิถุนายน 2558. 

(7) สุรีย=รัตน= เลิศบูรณฉัตร, ศิริรัตน= วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทย=ประสิทธิ์, 
“ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�สําหรับการดูแลจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติของ
ธนาคาร”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งท่ี 7 (ECTI-CARD 
2015), วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

(8)  สุรีย=รัตน= เลิศบูรณฉัตร  และศิริรัตน= วณิชโยบล,“การประยุกต�ใช,ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�ในการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติสําหรับธนาคาร”, การประชุม
วิชาการระดับชาติด2านการบริหารจัดการ ครั้งท่ี 7 (NCAM 2015), วันท่ี 28 มิถุนายน 
2558. 
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(9) Keawpibal A., Wattanakitrungroj N.,and VanichayobonS., April 24– 26, 2012, 
“Enhanced Encoded Bitmap Index for equality query”, Proceedings of 
the 2012 8th International Conference on Computing Technology and 
Information Management (ICCM), Seoul, Korea, pp. 293-298.  

(10) อับดุลเลาะ  บากา, วิภาดา  เวทย=ประสิทธิ์ และศิริรัตน=  วณิชโยบล, 30 พฤษภาคม - 1 
มิถุนายน 2555, “การสร,างแบบจําลองพยากรณ�น้ําท)วมโดยใช,เทคนิคการทําเหมือง
ข,อมูลของอําเภอหาดใหญ)”, Proceedings of the 9th International Joint 
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), 
Bangkok. 
 

3.  สาขาวิจัยท่ีสนใจ 

Database, Data Warehouse, Data Mining, Information Retrieval, Parallel Computing 

 

 นางจารุณี  ดวงสุวรรณ 

คุณวุฒิ  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 

ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย= 

  1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-672  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 
344-691  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1 3(3-0-6) 
  

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 
  2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี 
 2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม  

(1) ภวินท=  แซ�คู, จารุณี  ดวงสุวรรณ,  และลัดดา ปรีชาวีรกุล,  "การระบุอาการและอาการ
แสดงจากข,อความบอกเล)าอาการสําคัญภาษาไทยตามมาตรฐาน ICD-10 โดยข้ันตอน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ",  The 20th International Computer Science 
and Engineering Conference, Chiang Mai Orchid Hotel, Thailand, December 
14 - 17, 2016. 
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(2) Keawpibal N., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., Preechaveerakul L., and 
Vanichayobon S., "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on 
Encoded Bitmap Index",  The 12th International Joint Conference on 
Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE2015), July 22-24, 2015. 

(3) วิไลลักษณ=  ลูกอินทร=, อดุลย=  โต�ะบก และจารุณี  ดวงสุวรรณ, “ระบบการจัดการคลินิก
ทันตกรรม”,  The 3rd ASEAN Undergraduate Conference in Computing 
(AUC2), มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร= จ.ฉะเชิงเทรา, วันท่ี 28 เมษายน - 1 
พฤษภาคม 2558. 

 
3.  สาขาวิจัยท่ีสนใจ 

Agent Technology, Multi-Agent Systems, Intelligent Building Control System, 
Normative System, Artificial Intelligent, Natural Language Processing 

  
 นางสาวจารุทรรศน�  พัฒนพันธ�ชัย 

คุณวุฒิ  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 

ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย= 

 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-541  แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 
344-592  ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-693  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3 1(1-0-2) 

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 
  2.1  บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  ไม�มี 
 2.2  บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม  

(1)  Pattanaphanchai J., Kieron O'H., and Wendy H., “TWINE: Supporting 
assessment of trustworthiness of web information using linked data”, 
In Proceeding of the 3rd International Conference on Information and 
Communication Technology (ICoICT), pp. 234 – 239. IEEE Conference 
Publications, 2015. 
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  (2) Pattanaphanchai J., Kieron O'H., and Wendy H.,“Trustworthinesscriteria for 
supporting users to assess the credibility of web information”, In 
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web 
companion (WWW '13 Companion), pp. 1123-1130. International World 
Wide Web Conferences SteeringCommittee, Republic and Canton of 
Geneva, Switzerland, 2013. 

(3) Pattanaphanchai J., Kieron O'H., and Wendy H., “HETWIN : helping 
evaluate the trustworthiness of web information for web users 
framework usingsemantic web technologies”, Poster presented at The 
8th International Conference onSemantic Systems (I-SEMANTICS 2012), Graz, 
Austria, 2012. 

 
3.  สาขาวิจัยท่ีสนใจ 
 Semantic Web Technology, Social Media Analysis, Big Data, DataAnalytics 
 

 นางสาวน้ําทิพย�  ตระกูลเมฆี 
คุณวุฒิ  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 

 ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย= 

 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน)วยกิต 

344-553  การจัดการโครงการซอฟต=แวร= 3(3-0-6) 
344-555  การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
344-562  ระบบจัดการฐานข2อมูล 3(3-0-6) 
344-592  ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
344-601  วิทยานิพนธ= 18(0-54-0) 
344-602  วิทยานิพนธ= 36(0-108-0) 
344-603  สารนิพนธ= 6(0-18-0) 
344-693  หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3 1(1-0-2) 
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 2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG 
  2.1   บทความวิจัยตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ  

(1) Trakulmaykee N., and Benrit P., “Investigating determinants and 
interaction quality effects on tourists' intention to use mobile tourism 
guide”, International Journal of Innovation and Technology 
Management,2015, pp. 1225 – 1229. 

(2) Seng, C. L., Baharudin, A. S., and Trakulmaykee N., “E-Commerce 
Adoption: The moderation effects of Perceived Strategic Value on 
factors influence Small Medium Enterprises in Malaysia”, Australian 
Journal of Basic and Applied Sciences, 2015, pp.89 – 96. 

(3) Hnuchek K., and Trakulmaykee N., “The Importance of Perceived 
Franchisor Support toward Franchisee Satisfaction”,Journal of 
Management Sciences, 2 (2), 2015, pp. 47 – 64. 

2.2   บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และมีการพิมพ�รวมเล)ม 
(1) Trakulmaykee N., Trakulmaykee Y., & Hnuchek K.,“Statistical analysis: 

Improvement of technology acceptance model in mobile tourist guide 
context”, Proceeding ofthe 6th International Conference on Information 
Management and Engineering, Paris, France, December 6 – 7, 2014. 

 
3.  สาขาวิจัยท่ีสนใจ 
 Information Technology, Mobile Technology, Technology Adoption, Knowledge 
Management, Multimedia, IT in Tourism, IT in Marketing, M-Learning 
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ภาคผนวก จ 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

ว)าด,วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 

---------------------------------- 
 
 เพ่ือให2การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= มีความสัมพันธ=สอดคล2องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีต2องการความรู2แบบนวัตกรรม ซ่ึงจะเกิดข้ึนได2ต2องมีการค2นคว2าและวิจัยท่ีเข2มแข็งการทําวิจัยต2อง
สามารถตอบสนองความต2องการของมนุษย= สังคม และสิ่งแวดล2อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=จึงต2องสร2างนักวิจัยให2กับสังคม 
โดยเป?นนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู2ด2วยตนเองตลอดชีวิต และนําความรู2ท่ีได2ไปช�วยเหลือสังคมด2วยคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ดังน้ัน จึงสมควรให2ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ว�าด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให2เหมาะสม 
และสอดคล2องกับเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห�งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ในคราวประชุมครั้งท่ี 346 (2/2556) 
เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ= 2556 จึงวางระเบียบไว2ดังต�อไปน้ี 

ข2อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ว�าด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556  
ข2อ 2 ระเบียบน้ีให2ใช2สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=ท่ีเข2าศึกษาตั้งแต�
ปfการศึกษา 2556 เป?นต2นไป 
ข2อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข2อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยู�ก�อนระเบียบฉบับน้ี และมีความกล�าวใน
ระเบียบน้ีหรือท่ีระเบียบน้ีกล�าวเป?นอย�างอ่ืน หรือท่ีขัดหรือแย2งกับความในระเบียบน้ี ให2ใช2ระเบียบน้ีแทน 
ข2อ 4 ในระเบียบน้ี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 
“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน หรือหน�วยงานท่ีเทียบเท�า ท่ีมีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู2อํานวยการวิทยาลัยผู2อํานวยการสถาบัน หรือผู2บริหาร
หน�วยงานท่ีเทียบเท�าคณบดีท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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“คณะกรรมการประจํา บัณฑิต วิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจํา บัณฑิต วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 2 “หน�วยกิตสะสม” หมายถึง หน�วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให2ครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจํา ของ
วิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําสถาบันหรือหน�วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู� 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 

ข2อ 5 ให2อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป?นผู2รักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีมี ข2อสงสัย หรือ
มิได2ระบุไว2ในระเบียบน้ี หรือในกรณีมีความจําเป?นต2องผ�อนผันข2อกําหนดในระเบียบน้ีเป?นกรณีพิเศษให2อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ีได2รับมอบหมายเป?นผู2วินิจฉัยและให2ถือเป?นท่ีสุด แล2วรายงานให2สภาวิชาการทราบ 
 
 

หมวด 1  
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข2อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให2ดําเนินการดังน้ี 
6.1 บัณฑิตวิทยาลยัเป?นผู2กําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั 
6.2 บัณฑิตวิทยาลยัมีหน2าท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณะมีหน2าท่ีจัด

การศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข2อง 
6.3 บัณฑิตวิทยาลยัอาจจัดให2มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเก่ียวข2องกับหลาย

คณะ 
ข2อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให2ดาํเนินการดังน้ี 
7.1 การจัดการศึกษาตลอดปfการศึกษาโดยไม�แบ�งภาคแต�ละปfการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม�น2อยกว�า 30 

สัปดาห= 
7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ�งเป?นภาค 
7.2.1 ระบบทวิภาค แต�ละปfการศึกษาแบ�งออกเป?น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต�ละภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลา

ศึกษาไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห= 
7.2.2 ระบบไตรภาค แต�ละปfการศึกษาแบ�งออกเป?น 3 ภาคการศึกษาปกติ แต�ละภาคการศึกษาปกตมิีระยะเวลา

ศึกษาไม�น2อยกว�า 12 สัปดาห= 
7.2.3 ระบบจตุรภาค แต�ละปfการศึกษาแบ�งออกเป?น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต�ละภาคการศึกษาปกตมิีระยะเวลา

ศึกษาไม�น2อยกว�า 10 สัปดาห= 
7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลยักําหนดระบบการจัดการศึกษาต�างๆ ตาม 7.2.1-7.2.3 อาจ

จัดภาคฤดูร2อนได2ตามความจําเป?นของแต�ละหลักสูตร 
7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อน เป?นการจัดการศึกษาปfละหน่ึงภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม�น2อยกว�า 8 

สัปดาห= 
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ข2อ 8 การคิดหน�วยกิต สําหรับแต�ละรายวิชา 
8.1 ระบบตลอดปfการศึกษา 
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช2บรรยายหรืออภิปรายปoญหาไม�น2อยกว�า 30 ช่ัวโมงต�อปfการศึกษาให2มคี�าเท�ากับ 1 

หน�วยกิต 
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช2เวลาฝEกหรือทดลอง ไม�น2อยกว�า 60 ช่ัวโมงต�อปfการศึกษาให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต 
8.1.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนามท่ีใช2เวลาฝEก ไม�น2อยกว�า 90 ช่ัวโมงต�อปfการศึกษาให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต 
8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได2รับมอบหมาย ท่ีใช2เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม�

น2อยกว�า 90 ช่ัวโมงต�อปfการศึกษา ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต 
8.1.5 วิทยานิพนธ= หรือ สารนิพนธ= ท่ีใช2เวลาศึกษาค2นคว2า ไม�น2อยกว�า 90 ช่ัวโมงต�อปfการศึกษาให2มคี�าเท�ากับ 1 

หน�วยกิต 8.1.6 1 หน�วยกิตระบบตลอดปfการศึกษาเทียบได2กับ 2 หน�วยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/15 หน�วยกิ
ตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน�วยกิตระบบจตุรภาค 

8.2 ระบบทวิภาค 
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปoญหาไม�น2อยกว�า 15 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติให2มีค�า

เท�ากับ1หน�วยกิต 
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช2เวลาฝEกหรือทดลอง ไม�น2อยกว�า 30 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มคี�าเท�ากับ 1 

หน�วยกิต 
8.2.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนามท่ีใช2เวลาฝEก ไม�น2อยกว�า 45 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 

หน�วยกิต 
8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได2รับมอบหมายท่ีใช2เวลาทําโครงงาน หรือกิจกรรมน้ันไม�

น2อยกว�า 45 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต 
8.2.5 วิทยานิพนธ= หรือ สารนิพนธ= ท่ีใช2เวลาศึกษาค2นคว2า ไม�น2อยกว�า 45 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2ค�าเท�ากับ 

1 หน�วยกิต 
 8.3 ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปoญหาไม�น2อยกว�า 12 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�า

เท�ากับ 1 หน�วยกิต 
8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช2เวลาฝEกหรือทดลอง ไม�น2อยกว�า 24 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มคี�าเท�ากับ 1 

หน�วยกิต 
 8.3.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนาม ท่ีใช2เวลาฝEก ไม�น2อยกว�า 36 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 

หน�วยกิต 
8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได2รับมอบหมายท่ีใช2เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม�น2อย

กว�า 36 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต 
 8.3.5 วิทยานิพนธ= หรือ สารนิพนธ= ท่ีใช2เวลาศึกษาค2นคว2า ไม�น2อยกว�า 36 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�า

เท�ากับ 1 หน�วยกิต 
8.3.6 1 หน�วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได2กับ 12/15 หน�วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน�วยกิต ระบบทวิภาค เทียบ

ได2กับ 5 หน�วยกิต ระบบไตรภาค 
8.4 ระบบจตุรภาค 
8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปoญหาไม�น2อยกว�า 10 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�า

เท�ากับ 1 หน�วยกิต 
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8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช2เวลาฝEกหรือทดลอง ไม�น2อยกว�า 20 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มคี�าเท�ากับ 1 
หน�วยกิต 

8.4.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนาม ท่ีใช2เวลาฝEก ไม�น2อยกว�า 30 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 
หน�วยกิต 8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได2รับมอบหมาย ท่ีใช2เวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมน้ันไม�น2อยกว�า 30 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต 

8.4.5 วิทยานิพนธ= หรือ สารนิพนธ= ท่ีใช2เวลาศึกษาค2นคว2า ไม�น2อยกว�า 30 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�า
เท�ากับ 1 หน�วยกิต 

8.4.6 1 หน�วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได2กับ 10/15 หน�วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน�วยกิตระบบทวิภาค เทียบได2
กับ 3 หน�วยกิตระบบจตุรภาค 

ข2อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ�งเป?น 2 แผน คือ 
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนดจํานวน

หน�วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสตูร ไม�น2อยกว�า 9 หน�วยกิตต�อภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบทวิภาค 
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม�เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสตูรโดยกําหนด

จํานวนหน�วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสตูร น2อยกว�า 9 หน�วยกิตต�อภาคการศึกษาปกตสิําหรับระบบทวิภาค 
การเปลีย่นการจัดแผนการศึกษาตาม 9.1 และ 9.2 ให2อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
ข2อ 10 หลักสูตรหน่ึงๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหน่ึง หรือหลายแบบได2 

สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให2เป?นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
หมวด 2  
หลักสูตร 

 
ข2อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป?นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร2างเสริมความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทาง
วิชาชีพ เป?นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า
มาแล2ว 
11.2 หลักสตูรปริญญาโท เป?นหลกัสูตรการศึกษาท่ีส�งเสรมิความก2าวหน2าทางวิชาการและหรือการวิจยัในสาขาวิชา
ต�างๆ ในระดับสูงกว�าข้ันปรญิญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป?นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร2างเสริมความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ และเป?นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 
6 ปf หรือ ผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท�ามาแล2ว 
11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป?นหลักสูตรการศึกษาท่ีส�งเสริมการสร2างองค=ความรู2ใหม�และหรือความก2าวหน2าทาง
วิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต�างๆ ในระดับสูงกว�าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ข2อ 12 โครงสร2างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
12.1 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�
น2อยกว�า 24 หน�วยกิต 
12.2 หลักสตูรปริญญาโท ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 36 หน�วยกิตโดยแบ�งการศึกษาเป?น 
2 แผน คือ 
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แผน ก เป?นแผนการศึกษาท่ีเน2นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ= ดงัน้ี 
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ=ไม�น2อยกว�า 36 หน�วยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดให2ศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได2 โดยไม�นับหน�วยกิต แต�ต2องมผีลสัมฤทธ์ิ
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ=ไม�น2อยกว�า 18 หน�วยกิต และศึกษารายวิชาไม�น2อยกว�า 12 หน�วยกิต 
ไม�เกิน 18 หน�วยกิต ท้ังน้ี ยกเว2นหลักสตูรทางวิชาชีพให2เป?นไปตามสาขาวิชาชีพกําหนด 

แผน ข เป?นแผนการศึกษาท่ีเน2นการศึกษารายวิชาโดยไม�ต2องทําวิทยานิพนธ= แต�ต2องทําสารนิพนธ= 
(การศึกษาอิสระ) ไม�น2อยกว�า 6 หน�วยกิต 
ท้ังน้ี สาขาวิชาใดเปBดสอนหลักสตูรแผน ข จะต2องมีหลักสูตร แผน ก ด2วย 

12.3 หลักสตูรปริญญาเอก 
ให2มีจํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม�น2อยกว�า 48 หน�วยกิต สําหรับผู2เข2าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท�า และไม�น2อยกว�า 72 หน�วยกิต สําหรับผู2เข2าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท�าท่ีมีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรน้ีมี 2 แบบ คือ 

แบบ 1 เป?นแผนการศึกษาท่ีเน2นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ=ท่ีก�อให2เกิดองค=ความรู2ใหม� หลักสตูร
อาจกําหนดให2มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเตมิ หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได2 โดยไม�นับหน�วยกิต 
แต�ต2องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลักสตูรกําหนด ดังน้ี 

แบบ 1.1 ผู2เข2าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�าจะต2องทําวิทยานิพนธ=ไม�
น2อยกว�า 48 หน�วยกิต 
แบบ 1.2 ผู2เข2าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�าจะต2องทําวิทยานิพนธ=ไม�
น2อยกว�า 72 หน�วยกิต 

ท้ังน้ี วิทยานิพนธ=ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต2องมีคณุภาพและมาตรฐานเดยีวกัน 
แบบ 2 เป?นแผนการศึกษาท่ีเน2นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ=ท่ีมีคุณภาพสูงและก�อให2เกิด
ความก2าวหน2าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

แบบ 2.1 ผู2เข2าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�าจะต2องทําวิทยานิพนธ=ไม�
น2อยกว�า 36 หน�วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม�น2อยกว�า 12 หน�วยกิต 
แบบ 2.2 ผู2เข2าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�าจะต2องทําวิทยานิพนธ=ไม�
น2อยกว�า 48 หน�วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม�น2อยกว�า 24 หน�วยกิต 
ท้ังน้ี วิทยานิพนธ=ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต2องมีคณุภาพและมาตรฐานเดยีวกัน 

ข2อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต�ละหลักสตูรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให2เป?นไปตามท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตรแต�ไม�เกิน 3 
ปfการศึกษา 
13.1.2 ปริญญาโท ให2เป?นไปตามท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตร แต�ไม�เกิน 5 ปfการศึกษา 
13.1.3 ปริญญาเอก ให2เป?นไปตามท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีให2มีระยะเวลา
การศึกษาไม�เกิน 8 ปfการศึกษา และนักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ให2มีระยะเวลาการศึกษาไม�เกิน 6 ปfการศึกษา 
13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต�ละหลักสตูรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไม�เต็มเวลา หรือท่ีจดัการศึกษาแบบอ่ืน ให2มี
ระยะเวลาการศึกษาเป?นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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ข2อ 14 การประกันคุณภาพให2ทุกหลักสตูรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให2ชัดเจน ซ่ึงอย�างน2อย
ประกอบด2วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

14.1 การบริหารหลักสตูร 
14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 
14.3 การสนับสนุนและการให2คาํแนะนํานักศึกษา 
14.4 ความต2องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตและมีการดําเนินการ
ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให2อาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน2าท่ีในการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน2าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข2องแต�
ละหลักสูตรต2องจัดทํารายงานการประเมินตนเองปfละ 1 ครั้ง เสนอต�อคณบดีต2นสังกัดและแจ2งให2บัณฑิต
วิทยาลัยทราบ 

ข2อ 15 การพัฒนาหลักสูตร 
15.1 ให2ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให2ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด2านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป?นระยะๆ อย�างน2อยทุกๆ 5 ปf และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย�างต�อเน่ืองทุก 5 ปf 
15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากท่ีระบุไว2
ในระเบียบน้ี ให2ดําเนินการโดยจัดทําเป?นประกาศมหาวิทยาลัยแล2วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
หมวด 3  

อาจารย�ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 
 
ข2อ 16 อาจารย=ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด2วย 

16.1 อาจารย=ประจํา หมายถึง ข2าราชการ พนักงาน หรือผู2ท่ีมหาวิทยาลัยแต�งตั้งให2ปฏิบัติงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ทําหน2าท่ีหลักด2านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน2าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ี
รับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปBดสอน 

16.2 อาจารย=ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย=ประจําท่ีได2รับมอบหมายให2เป?นหลักในกระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตร โดยทําหน2าท่ีอาจารย=ผู2สอนและหรืออาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= ตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

16.3 อาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย=ประจําหลักสูตรท่ีได2รับมอบหมายให2เป?น
ผู2รับผิดชอบในการบริหารจัดการเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหน2าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข2อง 16.4 อาจารย=ผู2สอน หมายถึง ผู2ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแต�งตั้งจากอาจารย=ประจํา
หรืออาจารย=พิเศษ ให2ทําหน2าท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวข2อในแต�ละรายวิชา 

 16.5 อาจารย=ท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารย=ประจําท่ีได2รับการแต�งตั้งโด ยคณะกรรมการประจําคณะ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทําหน2าท่ีให2คําปรึกษาด2านการศึกษาและการจัดแผนการ
เรียนของนักศึกษาให2สอดคล2องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต�างๆตลอดจนเป?นท่ีปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอ่ืนตาม
ความจําเป?นและเหมาะสม โดยให2อาจารย=ท่ีปรึกษาท่ัวไปทําหน2าท่ีจนกระท่ังนักศึกษามีอาจารย=ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ=หลัก หรืออาจารย=ท่ีปรึกษาสารนิพนธ= 

16.6 อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย=ประจําท่ีได2รับแต�งตั้งโดย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให2รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู2เพ่ือ
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วิทยานิพนธ=ของนักศึกษาเฉพาะราย เช�น การพิจารณาเค2าโครง การให2คําแนะนําและควบคุมดูแลรวมท้ังการ
ประเมินความก2าวหน2า การสอบวิทยานิพนธ= และการตีพิมพ=เผยแพร�ผลงานวิทยานิพนธ=ของนักศึกษา 

16.7 อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=ร�วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย=ประจํา หรืออาจารย=พิเศษท่ีได2รับ
แต�งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทําหน2าท่ีร�วมกับ
อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักในการพิจารณาเค2าโครง รวมท้ังช�วยเหลือให2คําแนะนําและควบคุมดูแลการทํา
วิทยานิพนธ=ของนักศึกษา 

16.8 อาจารย=ท่ีปรึกษาสารนิพนธ= หมายถึง อาจารย=ประจําท่ีได2รับแต�งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย=ท่ีมีคุณสมบัติตามข2อ 16.6 และ 16.7 สามารถทําหน2าท่ี
เป?นอาจารย=ท่ีปรึกษาสารนิพนธ=ได2ด2วย โดยให2รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู2เพ่ือสารนิพนธ=ของนักศึกษาเฉพาะราย 
รวมท้ังการประเมินความก2าวหน2าและการสอบสารนิพนธ=ของนักศึกษา 

16.9 ผู2ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู2ท่ีมิได2เป?นอาจารย=ประจํา ให2ทําหน2าท่ีอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=ร�วม หรือ
สอน ในกรณีท่ีเป?นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและมีความจําเป?นอย�างยิ่ง สามารถเป?นอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก
ได2 โดยอนุโลมผู2ทรงคุณวุฒิต2องได2รับแต�งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

16.10 ผู2เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู2ท่ีมิได2เป?นอาจารย=ประจํา ให2ทําหน2าท่ีบางส�วนในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู2ท่ีได2รับแต�งตั้งน้ันไม�มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน�งทางวิชาการตามท่ีกําหนดใน
หน2าท่ีน้ันๆ แต�มีความเช่ียวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะท่ีเป?นประโยชน=อย�างยิ่งโดยตรงต�อหน2าท่ีท่ีได2รับ
มอบหมายน้ันๆ ท้ังน้ีหากจะแต�งตั้งให2เป?นอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ= จะต2องเป?นผู2มีความรู2 ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ=สูงในสาขาวิชาน้ันๆ เป?นท่ียอมรับในระดับหน�วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด2านน้ันๆโดยให2
เป?นไปตามหลักเกณฑ=และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข2าราชการพล
เรือน และหน�วยงานท่ีเก่ียวข2องกําหนด แต�หากจะแต�งตั้งให2เป?นอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักต2องเป?นบุคลากร
ประจํามหาวิทยาลัยเท�าน้ัน และผู2เช่ียวชาญเฉพาะต2องได2รับแต�งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

 16.11 อาจารย=พิเศษ หมายถึง ผู2ทรงคุณวุฒิหรือผู2เช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีได2รับแต�งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ให2ทํา
หน2าท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข2อ 17 คุณสมบัติอาจารย=ประจําหลักสูตรต2องเป?นอาจารย=ประจําและมีคุณสมบัติไม�ต่ํากว�าคุณสมบัติของการเป?น
อาจารย=ผู2สอนตามระดับของหลักสูตรน้ันๆ 
ข2อ 18 คุณสมบัติอาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ต2องเป?นอาจารย=ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือเป?นผู2ดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย=ในสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ=กัน จํานวนอย�างน2อย 3 คน 

 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต2องเป?นอาจารย=ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท�าหรือเป?นผู2ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�าศาสตราจารย=ในสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ=กัน
จํานวนอย�างน2อย 3 คน 
ข2อ 19 การบริหารจัดการหลักสูตร 

19.1 ให2บริหารหลักสูตรให2เป?นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค= และเปwาหมายของหลักสูตรและตามท่ีได2รับ
มอบหมายจากภาควิชาหรือตามท่ีคณะกําหนด 

19.2 ให2แต�ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงประกอบด2วยอาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรตาม
ข2อ 18 และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกําหนด 
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ข2อ 20 คณะอาจกําหนดให2คณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความเหมาะสมทําหน2าท่ีกํากับ
ดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนดองค=ประกอบ อํานาจหน2าท่ี การ
ครบวาระการดํารงตําแหน�ง และการแต�งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะน้ันๆ ท้ังน้ีให2เป?นไปตามความ
เหมาะสมของแต�ละคณะ 
ข2อ 21 คุณสมบัติอาจารย=ผู2สอน 

 21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ต2องเป?นอาจารย=ประจํา หรือ ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือ 
เป?นผู2ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�าผู2ช�วยศาสตราจารย=ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ=กัน และต2องมี
ประสบการณ=ด2านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช�ส�วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ 

 21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต2องเป?นอาจารย=ประจํา หรือ ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิไม�
ต่ํากว�าปริญญาเอก หรือเทียบเท�า หรือเป?นผู2ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย=ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ=กัน และต2องมีประสบการณ=ด2านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช�ส�วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
ข2อ 22 คุณสมบัติอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ= 

22.1 อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักเป?นอาจารย=ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�าหรือเป?นผู2
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย=ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ=กัน และต2องมี
ประสบการณ=ในการทําวิจัยท่ีมิใช�ส�วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะในกรณีท่ีมีความจําเป?น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
แต�งตั้งผู2ทรงคุณวุฒิ หรือแต�งตั้งผู2เช่ียวชาญเฉพาะท่ีเป?นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ 
ให2เป?นอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักได2 ท้ังน้ีให2เป?นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

22.2 อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=ร�วมเป?นอาจารย=ประจํา หรือผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�าหรือเป?นผู2ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย=ในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ=กัน และต2องมีประสบการณ=ในการทําวิจัยท่ีมิใช�ส�วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีท่ีมีความจําเป?นและเหมาะสม อาจแต�งตั้งผู2เช่ียวชาญเฉพาะเป?น
อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=ร�วมก็ได2 ท้ังน้ีให2เป?นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข2อ 23 ภาระงานของอาจารย=ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ= 
อาจารย=ประจํา 1 คน ให2เป?นอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอกได2ไม�
เกิน 5 คน หรือเป?นอาจารย=ท่ีปรึกษาสารนิพนธ=ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม�เกิน 15 คน หากเป?นอาจารย=ท่ี
ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ= ให2คิดสัดส�วนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ= 1 คนเทียบได2กับจํานวน
นักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ= 3 คน ท้ังน้ีให2นับรวมนักศึกษาท่ียังไม�สําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกันหากหลักสูตร
ใดมีอาจารย=ประจําท่ีมีศักยภาพพร2อมท่ีจะดูแลนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ=ได2มากกว�า 5 คน อาจขอขยายเพ่ิมข้ึนได2แต�
ต2องไม�เกิน 10 คน ท้ังน้ี ให2อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ 
 
ข2อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัต ิ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได2รับการแต�งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวนกรรมการไม�น2อยกว�า 3 คน 
ประกอบด2วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป?นประธาน อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักและอาจารย=
ประจําเป?นกรรมการ 
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ข2อ 25 คณะกรรมการสอบโครงร�างวิทยานิพนธ=คณะกรรมการสอบโครงร�างวิทยานิพนธ= ได2รับการแต�งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม�น2อยกว�า 3 คน แต�ไม�เกิน 5 คน ประกอบด2วยอาจารย=ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ=หลักอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=ร�วม (ถ2ามี) อาจารย=ประจํา และหรือผู2ทรงคุณวุฒิ เป?นกรรมการ 
ข2อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู2 
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู2 ได2รับการแต�งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน2าท่ีสอบประมวล
ความรอบรู2 มีจํานวนกรรมการไม�น2อยกว�า 3 คน แต�ไม�เกิน 5 คน ประกอบด2วย อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ= หรือ
สารนิพนธ= และหรืออาจารย=ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู2ทรงคุณวุฒิ 
ข2อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= ได2รับการแต�งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม�น2อยกว�า 3 คน แต�ไม�เกิน 5 คน ประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ซ่ึงไม�ได2เป?นอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=ร�วม ไม�น2อยกว�า 1 คน อาจารย=ประจําซ่ึงไม�ได2เป?นอาจารย=ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ=ร�วมไม�น2อยกว�า 1 คน และอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักท้ังน้ีอาจแต�งตั้งอาจารย=ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ=ร�วม (ถ2ามี) เป?นกรรมการสอบด2วยก็ได2 และเมื่อแต�งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=แล2วให2แจ2งบัณฑิต
วิทยาลัยทราบอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก และอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=ร�วม (ถ2ามี) ต2องไม�เป?นประธาน
คณะกรรมการสอบ และต2องเข2าสอบวิทยานิพนธ=ด2วยทุกครั้งอาจารย=ประจําและผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ี
เป?นกรรมการสอบวิทยานิพนธ= ต2องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�าหรือเป?นผู2ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�า
รองศาสตราจารย=ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ=กัน และต2องมีประสบการณ=ในการทําวิจัยท่ีมิใช�ส�วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาในกรณีท่ีมีความจําเป?น คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจแต�งตั้งผู2เช่ียวชาญเฉพาะเป?นกรรมการสอบได2 ท้ังน้ีให2เป?นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข2อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ=คณะกรรมการสอบสารนิพนธ= ได2รับการแต�งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม�น2อยกว�า 3 คน แต�ไม�เกิน 5 คน ประกอบด2วย อาจารย=ท่ีปรึกษาสารนิพนธ= และ
อาจารย=ประจํา หรือผู2ทรงคุณวุฒิไม�น2อยกว�า 2 คน โดยให2กรรมการคนใดคนหน่ึงเป?นประธานคณะกรรมการสอบ 10 
ท้ังน้ี คณะกรรมการสอบสารนิพนธ=ชุดหน่ึง อาจทําหน2าท่ีสอบสารนิพนธ=ของนักศึกษาได2มากกว�า 1 คน 

 
หมวด 4  

การรับเข,าศึกษา 
 
ข2อ 29 คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา 

29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู2เข2าศึกษาต2องเป?นผู2สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท�า ตามท่ีหลักสูตร
กําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
29.2 หลักสูตรปริญญาโทผู2เข2าศึกษาต2องเป?นผู2สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท�าตามท่ีหลักสูตรกําหนดและมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงผู2เข2าศึกษาต2องเป?นผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 
ปfหรือผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�าตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
29.4 หลักสตูรปริญญาเอก 

29.4.1 ผู2เข2าศึกษาต2องเป?นผู2สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท�า ตามท่ีหลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอ่ืน
เพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 
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29.4.2 ผู2เข2าศึกษาต2องเป?นผู2สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท�า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ สาขาวิชาท่ีสัมพันธ=
กันกับหลักสูตรท่ีเข2าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืนความรู2ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอท่ีจะทําวิทยานิพนธ=ได2 หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

ข2อ 30 การรับสมัครใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ ให2เป?นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดข2อ 31 การรับเข2าศึกษา 

31.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแต�ละสาขาวิชา ต2องได2รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
31.2 คณะเป?นผู2พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู2สมัครท่ีมี
คุณสมบัติตามข2อ 29 เข2าเป?นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู2 หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู2มีคุณสมบัตติามข2อ 29 เข2ามาทดลองศึกษา โดยมเีง่ือนไขเฉพาะรายดังน้ี 

31.3.1 ผู2ทดลองศึกษาในหลักสูตรท่ีศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ= หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย�างเดียว 
ในภาคการศึกษาแรกจะต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม�น2อยกว�า 6 หน�วยกิตและสอบให2ได2แต2ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 3.00 หรือ 11  
31.3.2 ผู2ทดลองศึกษาในหลักสูตรท่ีศึกษาเฉพาะทําวิทยานิพนธ= ในภาคการศึกษาแรกจะต2องมี
ความก2าวหน2าในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ=ได2ผลเป?นท่ีพอใจโดยได2สัญลักษณ= P ตามจํานวนหน�วยกิตท่ี
ลงทะเบียน หรือ 
31.3.3 เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

31.4 คณะอาจพิจารณารับผู2มีพ้ืนฐานความรู2ไม�ต่ํากว�าระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท�าเข2าศึกษาหรือวิจัย โดย
ไม�รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได2เป?นกรณีพิเศษ 
31.5บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย อ า จ พิ จ า ร ณ า รั บ บุ ค ค ล ท่ี ค ณ ะ รั บ เ ข2 า เ ป? น ผู2 ร� ว ม เ รี ย น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ว�าด2วยการศึกษาของผู2ร�วมเรียน 31.6 กรณีผู2สมัครกําลังรอผลการศึกษา การ
รับเข2าศึกษาจะมีผลสมบูรณ= เมื่อผู2สมัครได2นําหลักฐานมาแสดงว�าสําเร็จการศึกษาแล2ว และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ=ท่ีกําหนดไว2 

ข2อ 32 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาการรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาให2เป?นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
ข2อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ�งเป?น 3 ประเภทคือ 

33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข2าเป?นนักศึกษาตามข2อ 31.2 หรือนักศึกษาทดลอง
ศึกษาท่ีผ�านเง่ือนไขตามข2อ 31.3  
33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข2าเป?นนักศึกษาตามข2อ 31.3  
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข2าเป?นนักศึกษาตามข2อ 31.4 
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หมวด 5  
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข2อ 34 การลงทะเบียนเรียน 

34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ�งออกเป?น 2 ประเภท คือ 
34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน�วยกิตและคิดค�าคะแนน (Credit)  
34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม�นับหน�วยกิต (Audit)   

34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต2องได2รับความเห็นชอบจากอาจารย=ท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารย=ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก แล2วแต�กรณ ี
34.3 การลงทะเบียนเรียน ต2องเป?นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
34.4 จํานวนหน�วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาคการศึกษา ให2อยู�ในดุลยพินิจของอาจารย=ท่ี
ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก แล2วแต�กรณี ท้ังน้ี การลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค ให2นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได2ไม�เกิน 15 หน�วยกิต โดยให2นับรวม
จํานวนหน�วยกิตท้ังแบบนับหน�วยกิต (Credit) และไม�นับหน�วยกิต (Audit) ยกเว2นการลงทะเบียนระบบอ่ืน 
34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตาม 33.2 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข2าเรยีน ต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสตูรไม�น2อยกว�า 6 หน�วยกิต 
34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียน และได2รับผลการเรียนตั้งแต�ระดับ
คะแนน B ข้ึนไปแล2วมไิด2 
34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ได2เมื่อมีอาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=
หลักหรือสารนิพนธ=แล2ว 12  
34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ= ต2องลงทะเบียนเรียนให2ครบหน�วยกิตท้ังหมดภายในภาค
การศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ= ท้ังน้ี นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ=เพ่ิมให2ครบหน�วยกิต
วิทยานิพนธ=ได2 หลังพ2นกําหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชา โดยได2รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให2
สามารถสอบวิทยานิพนธ=ได2ในภาคการศึกษาน้ัน 34.9 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ2วน
ตามหลักสูตรกําหนดแล2ว และอยู�ระหว�างการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= หรือรอสอบประมวล
ความรอบรู2 นักศึกษาจะต2องรักษาสถานภาพการเป?นนักศึกษา และชําระค�าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

ข2อ 35 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
35.1 การเพ่ิมและการถอนรายวิชาให2เป?นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว2นวิชาวิทยานิพนธ=ให2เป?นไป
ตามข2อ 34.8  
35.2 การเพ่ิมและถอนรายวิชาจะกระทําได2โดยได2รับความเห็นชอบจากอาจารย=ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรือ
อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก แล2วแต�กรณี และแจ2งให2อาจารย=ผู2สอนทราบ 

ข2อ 36 การเปลีย่นแผนการศึกษา 
36.1 นักศึกษาสามญัอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได2โดยได2รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรและได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจ2งให2บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได2 เมื่อเข2าศึกษาในสาขาวิชาน้ันมาแล2วไม�น2อยกว�า 1 ภาค
การศึกษา 

ข2อ 37 การย2ายสาขาวิชานักศึกษาสามัญขอย2ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ=ดังต�อไปน้ี 
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37.1 นักศึกษาอาจขอย2ายสาขาวิชาได2 โดยได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะท้ังสองฝ�าย 
และได2รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให2เป?นไปตามข2อ 40  

ข2อ 38 การเปลีย่นระดับการศึกษา 
38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป?นระดับปริญญาเอกหรือ กลับกันได2ใน
สาขาวิชาเดียวกัน โดยได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจํา
คณะ และได2รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ=ดังต�อไปน้ี 

38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอกท่ี
สอบผ�านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดข้ึนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได2รับ
การพิจารณาเข2าศึกษาในระดับปริญญาเอกได2 โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต2องมี
ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ= ท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให2เป?นวิทยานิพนธ=ในหลักสูตรระดับปริญญา
เอกได2 หรือในกรณีท่ีเป?นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต2องศึกษารายวิชามาแล2วไม�น2อย
กว�า 12 หน�วยกิต และได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 3.50  
38.1.2 นักศึกษาในหลักสตูรระดบัปริญญาเอกท่ีสอบวัดคุณสมบัตกิารสอ บวิทยานิพนธ=ไม�ผ�าน 
อาจได2รับการพิจารณาเข2าศึกษาในระดับปริญญาโทได2 
38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําได2เพียง 1 ครั้ง เท�าน้ัน 

38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาท่ีนอกเหนือจาก 38.1 ให2เป?นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลยักําหนด 13  
ข2อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 

39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีสังกัดสถาบันอ่ืนท้ังภายในและต�างประเทศเป?น
นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําคณะและได2รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน�วยกิต ต2องมีหลักเกณฑ=ดังน้ี 
39.2.1 เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท�าท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือหน�วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
39.2.2 เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีเน้ือหาสาระไม�น2อยกว�าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีขอเทียบ 
39.2.3 เป?นรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม�ต่ําากว�าระดบัคะแนน B หรือเทียบเท�า หรือ
สัญลักษณ= S  
39.2.4 รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาท่ีเทียบโอน จะไม�นําผลการศึกษามาคํานวณแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
39.2.5 ใช2เวลาศึกษาอยู�ในมหาวิทยาลัยอย�างน2อย 1 ปfการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรือเรียน
วิทยานิพนธ=ตามหลักสูตรท่ีเข2าศึกษาไม�น2อยกว�า 12 หน�วยกิต 
39.2.6 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปBดหลักสูตรใหม�จะเทียบโอนนักศึกษาเข2าศึกษาได2ไม�เกินกว�าช้ันปfและภาค
การศึกษาท่ีได2รับอนุญาตให2มีนักศึกษาเรียนอยู�ตามหลักสูตรท่ีได2รับความเห็นชอบแล2ว 

ข2อ 40 การยกเว2นหรือการเทียบโอนหน�วยกิตรายวิชา 
มหาวิทยาลัยอาจยกเว2นหรือเทียบโอนหน�วยกิตรายวิชาให2นักศึกษาท่ีมีความรู2ความสามารถท่ีสามารถวัด
มาตรฐานได2จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= หรือสถาบันอ่ืนท้ังภายในและต�างประเทศ โดยนักศึกษาต2อง
ศึกษาให2ครบตามจํานวนหน�วยกิตท่ีกําหนดไว2ในเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ=ดังต�อไปน้ี 
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40.1 รายวิชาท่ีอาจได2รับการเทียบโอน ต2องเป?นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ= และได2ศึกษา
มาแล2วไม�เกิน 3 ปf หรืออยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได2ผลการศึกษาเป?น
สัญลักษณ= P หรือ S หรือไม�ต่ํากว�าระดับคะแนน B หรือเทียบเท�า 
40.2 กรณีรายวิชาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ให2เป?นไปตามข2อ 39.2.2 และ 39.2.3 และ
ให2นําผลการศึกษารายวิชาท่ีได2รับการเทียบโอนมาคิดเป?นแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
40.3 รายวิชาและจํานวนหน�วยกิตท่ีได2รับการยกเว2นหรือเทียบโอนให2อยู�ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
40.4 การเทียบโอนความรู2และการให2หน�วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให2
อยู�ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังน้ี ให2เป?นไปตามหลักเกณฑ=การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข2าสู�การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข2อ 41 การโอนหน�วยกิต 
 41.1 นักศึกษาอาจได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะให2ไปเรียนรายวิชาท่ีเปBดสอนในสถาบันอ่ืน
ท้ังภายในและต�างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน�วยกิต แล2วนํามาเทียบโอนหน�วยกิตในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือนับเป?นหน�วยกิตสะสมของนักศึกษาได2 
41.2 รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม 41.1 ให2เป?นไปตามข2อแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข2าสู�การศึกษาในระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

หมวด 6  
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ข2อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

42.1 การสอบประมวลความรอบรู2 เป?นการสอบความรู2ความสามารถท่ีจะนําหลักวิชาและประสบการณ=
การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต=ใช2ในการปฏิบัติงาน 
42.2 การสอบวิทยานิพนธ= เป?นการสอบเพ่ือวัดความรู2ความสามารถของนักศึกษา ในการทําวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ= ความรอบรู2ในเน้ือหาท่ีเก่ียวข2องกับเรื่องท่ีทําการวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ัง
ด2านการพูด การเขียน และการตอบคําถาม 
42.3 การสอบสารนิพนธ= เป?นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ข 
42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป?นการสอบเพ่ือประเมินความรู2พ้ืนฐาน ความพร2อมความสามารถและ
ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพ่ือวัดว�านักศึกษามีความพร2อมในการทําวิทยานิพนธ=ใน
ระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต2องสอบวัดคุณสมบัติผ�านภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต�ภาคการศึกษา
แรกท่ีเข2าศึกษา 
42.5 การสอบภาษาต�างประเทศ เป?นการสอบเทียบความรู2ความสามารถภาษาต�างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
การสอบตาม 42.1- 42.5 ให2เป?นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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ข2อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ= และสารนิพนธ= 
รายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป?นระดับคะแนน ให2มีค�าระดบัคะแนน (Grade) ตามความหมายและค�าระดับ
คะแนนดังต�อไปน้ี 
ระดับคะแนน  ความหมาย  ค�าระดบัคะแนน (ต�อหน่ึงหน�วยกิต) 
A  ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.0  
B +   ดีมาก  (Very Good)  3.5  
B   ดี  (Good)   3.0  
C +   พอใช2  (Fairly Good)  2.5  
C   ปานกลาง (Fair)   2.0  
D +   อ�อน  (Poor)   1.5  
D  อ�อนมาก (Very Poor)  1.0  
E   ตก  (Fail)   0.0  

 
ผลการศึกษาอาจแสดงด2วยสัญลักษณ=และความหมายอ่ืนได2ดังต�อไปน้ี 

สัญลักษณ=  ความหมาย 
S   ผลการเรยีนหรือการสอบเป?นท่ีพอใจ (Satisfactory) ใช2สําหรับรายวิชาท่ี 
กําหนดให2มีการประเมินผลแบบไม�คิดค�าคะแนน หรือรายวิชาปรับพ้ืนฐาน หรือ 
รายวิชาวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= 15  
U   ผลการเรยีนหรือการสอบยังไม�เป?นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใช2สําหรับรายวิชาท่ี 

กําหนดให2มีการประเมินผลแบบไม�คิดค�าคะแนนหรือรายวิชาปรับพ้ืนฐานหรือ 
รายวิชาวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= 

X   ผลการเรยีนหรือการสอบอยู�ในระดับคะแนนดเีด�น (Excellent) ใช2สําหรับรายวิชา 
วิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= 

I   การวัดผลยังไม�สมบูรณ= (Incomplete) ใช2ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม�ครบภายใน 
เวลาท่ีกําหนดไว2หรือขาดสอบ โดยมีเหตสุุดวิสัยบางประการจะต2องมีการแก2ไขให2เป?น
ระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห=แรกของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาผู2น้ัน
ลงทะเบียนเรียน มิฉะน้ันมหาวิทยาลัยจะเปลีย่นสญัลักษณ= I ให2เป?นระดับคะแนน E 
โดยทันที 

P   การเรยีน หรือการวิจยั หรือการทําวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= ท่ียังมีความต�อเน่ือง 
  อยู� (In progress) และมีความก2าวหน2าเป?นท่ีน�าพอใจ 
N   การเรยีน หรือการวิจยั หรือการทําวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= ท่ียังมีความต�อเน่ือง 
  อยู�แต�ไม�มีความก2าวหน2าหรือไม�เป?นท่ีพอใจ (No progress) ในกรณไีด2สญัลักษณ= N  
  นักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรยีนซํ้าในหน�วยกิตท่ีได2สัญลักษณ= N  
W   การถอนรายวิชาโดยได2รับอนุมตัิ (Withdrawn with permission)  
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ข2อ 44 การประเมินผลการศึกษา 
44.1 ให2มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว2นวิชาวิทยานิพนธ= หรือวิชาสารนิพนธ= ให2มี
การประเมินผลได2ก�อนสิ้นภาคการศึกษา 
44.2 ในการนับจํานวนหน�วยกิตให2ครบตามหลักสูตรน้ัน ให2นับหน�วยกิตจากรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเพ่ือหน�วยกิต และได2ผลการศึกษาเป?นระดับคะแนน A, B + , B, C + , C หรือสัญลักษณ= S หรือ 
สัญลักษณ= X ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพ้ืนฐานไว2ให2เรียนโดยไม�นับเป?นหน�วยกิตสะสมของ
หลักสูตร นักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมรายวิชาดังกล�าวให2ครบถ2วน และจะต2องได2สัญลักษณ= S  
ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต�ละรายวิชามากกว�า 1 ครั้ง ให2นับจํานวนหน�วยกิตของรายวิชาน้ัน
เป?นหน�วยกิตสะสมตามหลักสูตรได2เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุดใน
กรณีท่ีจําเป?นต2องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพ่ือสนับสนุนรายวิชาตามแผนการ
เรียนท่ีกําหนดไว2ในหลักสูตร ให2นับจํานวนหน�วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ข้ึนไปได2ไม�เกิน 6 
หน�วยกิต 
44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหน่ึงๆ มหาวิทยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได2ลงทะเบียน
เรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ= ดังน้ี 

44.3.1 หน�วยจุดของรายวิชาหน่ึงๆ คือ ผลคูณระหว�างจํานวนหน�วยกิตกับค�าระดับคะแนนท่ีได2
จากการประเมินผลรายวิชาน้ัน 
44.3.2 แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ ค�าผลรวมของหน�วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได2ศึกษา
ในภาคการศึกษาน้ันหารด2วยหน�วยกิตรวมของรายวิชาดังกล�าว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการ
ประเมินผลเป?นระดับคะแนน 
44.3.3 แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค�าผลรวมของหน�วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได2ศึกษามา
ตั้งแต�เริ่มเข2าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด2วยจํานวนหน�วยกิตรวมของรายวิชาดังกล�าว เฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป?นระดับคะแนน และในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใด
มากกว�าหน่ึงครั้ง ให2นับจํานวน 16 หน�วยกิตของรายวิชาน้ัน เป?นหน�วยกิตสะสมตามหลักสูตรได2
เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งสุดท2าย ยกเว2นรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดให2ลงทะเบียนซํ้าได2 ให2นับหน�วยกิตสะสมได2ทุกครั้ง 
44.3.4 แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให2คํานวณเป?นค�าท่ี
มีเลขทศนิยม 2 ตําแหน�ง โดยไม�มีการปoดเศษจากทศนิยมตําแหน�งท่ี 3  
44.3.5 ในกรณีท่ีนักศึกษาได2สัญลักษณ= I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเป?นระดับคะแนน
ให2รอการคํานวณแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว2ก�อน
จนกว�าสัญลักษณ= I จะเปลี่ยนเป?นอย�างอ่ืน 
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หมวด 7 
การทําวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ� 

 
ข2อ 45 การทําวิทยานิพนธ= 

45.1 การเสนอโครงร�างวิทยานิพนธ= 
45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร�างวิทยานิพนธ=ได2เมื่อมีอาจารย=ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ=หลักแล2ว 
45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร�างวิทยานิพนธ=ได2เมื่อมีอาจารย=ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ=หลักแล2ว 
45.1.3 การพิจารณาโครงร�างวิทยานิพนธ= ให2เป?นไปตามแนวปฏิบัตท่ีิคณะกรรมการประจําคณะกําหนด 

45.2 การสอบโครงร�างวิทยานิพนธ=เป?นการสอบวัดความรู2ความเข2าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของ
งานวิจัยให2สอดคล2องกับระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน=ท่ีได2รับจากการวิจัยนักศึกษาจะต2องสอบ
โครงร�างวิทยานิพนธ=ภายในระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยกําหนด 

45.3 การขอเปลีย่นแปลงโครงร�างวิทยานิพนธ= ให2เป?นไปตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการประจําคณะกําหนด 
ข2อ 46 การทําสารนิพนธ= มีความมุ�งหมายเพ่ือให2นักศึกษาได2เรียนรู2การศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง โดยให2นักศึกษาได2ทํา

เป?นรายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ให2เป?นไปตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะกําหนด 
ข2อ 47 การประเมินผลความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ= 

47.1 การประเมินผลความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ต2องกระทําในทุกภาคการศึกษา 
47.2 อาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=มีหน2าท่ีในการประเมินผลความก2าวหน2าในการทํา 

วิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมนิต�อคณะกรรมการบริหาร หลักสตูร
และคณะกรรมการประจําคณะ 

47.3 ใช2สัญลักษณ= P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=หรือสาร
นิพนธ=ของนักศึกษาเป?นท่ีพอใจ โดยระบุจํานวนหน�วยกิตวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ท่ีได2รับการประเมิน
ให2ได2สัญลักษณ= P ของนักศึกษาแต�ละคนในแต�ละภาคการศึกษาน้ัน และใช2สัญลักษณ= N (No progress) 
สําหรับผลการประเมินท่ีไม�มีความก2าวหน2า หรือไม�เป?นท่ีพอใจ แต�ท้ังน้ีต2องไม�เกินจํานวนหน�วยกิตท่ี
ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป?นดังน้ี 

47.3.1 ให2สัญลักษณ= P หรือ N ในกรณีท่ียังไม�สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได2ในภาคการศึกษาน้ัน 
47.3.2 การให2สัญลักษณ= P หรือ N อาจให2ได2ตามสัดส�วนของความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=หรือสาร

นิพนธ= แนวปฏิบัติในการประเมินความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=ให2จัดทําเป?นประกาศของคณะ 
และหากนักศึกษายังไม�ได2รับการอนุมัติโครงร�างวิทยานิพนธ= จะประเมินผลให2สัญลักษณ= P ได2ไม�เกิน
ครึ่งหน่ึงของจํานวนหน�วยกิตวิทยานิพนธ=ตามหลักสูตร 

47.3.3 ให2สัญลักษณ= S หรือ U หรือ X ในกรณีท่ีมีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=
เรียบร2อยแล2ว ภายในภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

47.4 รายวิชาท่ีใช2เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให2มีการประเมินผลเป?นดังน้ี 
47.4.1 ให2สัญลักษณ= P หรือ N ในกรณีท่ียังไม�สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน 
47.4.2 ให2มีการประเมินเป?นระดับคะแนนตามข2อ 43  

ข2อ 48 ในกรณีท่ีนักศึกษาได2รับอนุมัติให2เปลี่ยนหัวข2อวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ซ่ึงมีผลต�อการเปลี่ยนแปลง 
สาระสําคัญของเน้ือหาวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ให2อาจารย=ท่ีปรึกษาประเมินจํานวนหน�วยกิตจากหัวข2อเดิมท่ี
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สามารถนําไปใช2กับหัวข2อใหม�ได2 แต�ต2องไม�เกินจํานวนหน�วยกิตท่ีผ�านในหัวข2อเดิม ท้ังน้ีให2นับจํานวนหน�วยกิ
ตดังกล�าว เป?นจํานวนหน�วยกิตท่ีผ�านได2สัญลักษณ= P ซ่ึงสามารถนํามานับเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได2 
โดยต2องได2รับอนุมัติจากคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
สําเนาแจ2งบัณฑิตวิทยาลัย 

ข2อ 49 การสอบวิทยานิพนธ= 
49.1 การสอบวิทยานิพนธ=ประกอบด2วยการตรวจ อ�านวิทยานิพนธ= การทดสอบความรู2นักศึกษาด2วยการ

ซักถาม หรือด2วยวิธีการอ่ืน ๆ จึงถือว�าการสอบน้ันมผีลสมบูรณ= 
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ=ท่ีเป?นผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส�งผลการประเมินการให2คําแนะนําและ

ข2อเสนอแนะด2วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=เป?นผู2นําเสนอผลการประเมินต�อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช2เครือข�ายอินเตอร=เน็ต 

49.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ=ให2เป?นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข2อ 50 การส�งวิทยานิพนธ=ฉบับสมบูรณ=การส�งวิทยานิพนธ=ฉบับสมบูรณ=ให2เป?นไปตามจํานวนและวิธีการท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 
ข2อ 51 การสอบสารนิพนธ=การสอบสารนิพนธ=ประกอบด2วยการตรวจ อ�านสารนิพนธ= การทดสอบความรู2นักศึกษา

ด2วยการซักถาม หรือด2วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว�าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ= การดําเนินการสอบสารนิพนธ=ให2เป?นไป
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข2อ 52 การส�งสารนิพนธ=ฉบับสมบูรณ=การส�งสารนิพนธ=ฉบับสมบูรณ=ให2เป?นไปตามจํานวนและวิธีการท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

ข2อ 53 รูปแบบการพิมพ= และลิขสทิธ์ิในวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ= 
53.1 รูปแบบการพิมพ=วิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ให2เป?นไปตามคู�มอืการพิมพ=วิทยานิพนธ=ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 
53.2 ลิ ข สิ ท ธ์ิ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต ร ใ น วิ ท ย า นิ พ น ธ= ห รื อ ส า ร นิ พ น ธ= เ ป? น ข อ งมหา

วิทยาลัยสงขลานครินทร= นักศึกษา และ/หรืออาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=เรื่องน้ันๆ 
สามารถนําไปเผยแพร�ในเชิงวิชาการได2 แต�การนําเน้ือหาหรือผลจากการศึกษาไปใช2เพ่ือประโยชน=อ่ืนให2
เป?นไปตามหลักเกณฑ=และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ท่ีได2รับทุนวิจัยท่ีมีข2อผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ ห รื อสิทธิบัตรโดยได2รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให2ดําเนินการตามข2อผูกพันน้ันๆ 
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หมวด 8 
การสําเร็จการศึกษา 

 
ข2อ 54 การสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได2ต2องมีคณุสมบัตติ�อไปน้ี 

54.1 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
54.1.1 สอบผ�านรายวิชาต�าง ๆ ครบถ2วนตามหลักสตูร 
54.1.2 แต2มระดับคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม�ต่ํากว�า 3.00  

54.2 หลักสตูรปริญญาโท 
54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ�านความรู2ภาษาต�างประเทศตามท่ีบัณฑิตวิทยาลยักําหนด 
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ�านโครงร�างวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผ�านการ
สอบปากเปล�าข้ันสุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2อง
ได2รับการตีพิมพ= หรือดําเนินการให2ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ หรือ
สิ่งพิมพ=ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะให2ความเห็นชอบหรือเสนอต�อท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 3.00 สอบผ�านโครงร�างวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผ�านการ
สอบปากเปล�าข้ันสุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2อง
ได2รับการตีพิมพ=หรือดําเนินการให2ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ หรือ
สิ่งพิมพ=ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณ ะให2ความเห็นชอบหรือ เสนอต�อท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุ ม (Proceedings) ในกรณีท่ีเป?นวิทยานิพนธ=ซ่ึงเก่ียวข2องกับ
สิ่งประดิษฐ= อาจถือการได2รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ=
ในวารสารทางวิชาการได2 
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�
ต่ํากว�า 3.00 สอบผ�านสารนิพนธ= และสอบผ�านการสอบประมวลความรอบรู2 (Comprehensive 
Examination) ด2วยข2อเขียนและ หรือ ปากเปล�าในสาขาวิชาน้ัน 

54.3 หลักสตูรปริญญาเอก  
54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ�านความรู2ภาษาต�างประเทศตามเกณฑ=ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
54.3.2 สอบผ�านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
54.3.3 แบบ 1 สอบผ�านโครงร�างวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผ�านการสอบปาก
เปล�าข้ันสุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2องได2รับการ
ตีพิมพ= หรือดําเนินการให2ได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร�วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก�อนการตีพิมพ=และเป?นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�
ต่ํากว�า 3.00 สอบผ�านโครงร�างวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผ�านการสอบปากเปล�า
ข้ันสุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ= 
หรือดําเนินการให2ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร�วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก�อนการตีพิมพ=และเป?นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันในกรณีท่ีเป?น
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วิทยานิพนธ=ซ่ึงเก่ียวข2องกับสิ่งประดิษฐ= อาจถือการได2รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ 
อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ=ในวารสารทางวิชาการได2 

54.4 ชําระหน้ีสินท้ังหมดต�อมหาวิทยาลัยเป?นท่ีเรียบร2อยแล2ว 
54.5 ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย คณะ หลักสตูรกําหนด 

ข2อ 55 วันสําเร็จการศึกษาวันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให2เป?นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข2อ 56 การขออนุมัติปรญิญา 

56.1 นักศึกษาท่ีคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาในแต�ละภาคการศึกษา ให2ยื่นคําร2องแสดงความจํานง
ขอรับปริญญาต�อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
56.2 นักศึกษาซ่ึงจะได2รับการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมัติปรญิญาต�อสภามหาวิทยาลยัต2องมี
คุณสมบัติดังน้ี 

56.2.1 เป?นผู2สําเรจ็การศึกษาครบถ2วนตามข2อ 54  
56.2.2 ไม�มีหน้ีสินหรือค2างชําระค�าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม�เป?นผู2มีพันธะสัญญาอ่ืนใด
กับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
56.2.3 ไม�อยู�ในระหว�างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
 

หมวด 9  
สถานภาพของนักศึกษา 

 
ข2อ 57 การลาป�วยหรือลากิจ ให2ดาํเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร=ว�าด2วยการศึกษา
ข้ันปริญญาตรโีดยอนุโลม 
ข2อ 58 การลาพักการศึกษา 

58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได2ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต�อไปน้ี 
58.1.1 เจ็บป�วยจนต2องพักรักษาตวัเป?นเวลาติดต�อกันเกินกว�า 3 สัปดาห= โดยมีใบรับรองแพทย= 
58.1.2 สาเหตุอ่ืน ๆ ให2อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

58.2 นักศึกษาท่ีประสงค=จะลาพักการศึกษาต2องแสดงเหตุผลและความจําเป?นผ�านอาจารย=ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
หรืออาจารย=ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก แล2วแต�กรณีและให2ยื่นคําร2องต�อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาให2ความเห็นชอบและแจ2งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
58.3 การลาพักการศึกษาเป?นการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถ2าได2ลงทะเบียนเรียนไปแล2วเป?นการยกเลิก
การลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาท่ีได2ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน จะไม�ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา 
58.4 การลาพักการศึกษา ให2ลาพักได2ไม�เกิน 2 ภาคการศึกษาปกต ิ
58.5 นักศึกษาท่ีได2รับอนุมัติให2ลาพักการศึกษาจะต2องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีได2รับ
การอนุมัติให2ลาพักและชําระค�าธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว2นภาคการศึกษาท่ีได2
ลงทะเบียนเรียนไปก�อนแล2ว 
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ข2อ 59 การลาออก 
นักศึกษาผู2ประสงค=จะลาออกจากการเป?นนักศึกษา ให2เสนอใบลาออกผ�านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต�อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติต�ออธิการบดี ผู2ท่ีจะได2รับการอนุมัติให2ลาออกได2 ต2องไม�มีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย 
ข2อ 60 การรักษาสถานภาพการเป?นนักศึกษา 
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให2เป?นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว2ในข2อ 34.9 และข2อ 58.5  
ข2อ 61 การพ2นสภาพการเป?นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ2นสภาพการเป?นนักศึกษาเมื่อมสีภาพตามข2อใดข2อหน่ึงต�อไปน้ี 

61.1 ตาย 
61.2 ได2รับอนุมัติให2ลาออก 
61.3 ถูกให2ออกหรือไล�ออกเน่ืองจากต2องโทษทางวินัย 
61.4 ไม�มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม�รักษาสถานภาพการเป?นนักศึกษา หรือไม�ชําระค�าธรรมเนียม
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปBดภาคการศึกษาปกติโดยมิได2รับอนุมัติให2ลา
พักการศึกษา 
61.5 ได2แต2มระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากว�า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 61.6 เรียนได2จํานวนหน�วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม�นับหน�วยกิตวิทยานิพนธ=แล2วได2แต2มระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากว�า 2.75  
61.7 ใช2เวลาในการศึกษาตามท่ีกําหนดในข2อ 13 แล2ว และได2หน�วยกิตไม�ครบตามหลักสูตร หรือได2แต2ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว�า 3.00  
61.8 ไม�ได2รับอนุมัติโครงร�างวิทยานิพนธ=ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังน้ี 
61.8.1 ระบบทวิภาค 

61.8.1.1 กรณีท่ีเป?นนักศึกษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1  
1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา  
2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม�เต็มเวลา 

61.8.1.2 กรณีท่ีเป?นนักศึกษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 2  
1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา 
2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม�เต็มเวลา 

61.8.1.3 กรณีท่ีเป?นนักศึกษาปรญิญาเอกแบบ 1  
1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา 
2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม�เต็มเวลา 

61.8.1.4 กรณีท่ีเป?นนักศึกษาปรญิญาเอกแบบ 2  
1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา 
2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม�เต็มเวลา 

61.8.2 ระบบไตรภาค 
61.8.2.1 กรณีท่ีเป?นนักศึกษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1  

1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา 
 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม�เต็มเวลา  

61.8.2.2 กรณีท่ีเป?นนักศึกษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 2  
1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา 
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2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม�เต็มเวลา 
61.8.2.3 กรณีท่ีเป?นนักศึกษาปรญิญาเอกแบบ 1  

1) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา 
2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม�เต็มเวลา 

61.8.2.4 กรณีท่ีเป?นนักศึกษาปรญิญาเอกแบบ 2  
1) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา 
2) ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกต ิสําหรับนักศึกษาแบบไม�เต็มเวลา 

61.9 สอบวิทยานิพนธ= หรือสอบประมวลความรอบรู2 หรือ สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งท่ี 2 ไม�ผ�าน 
61.10 ไม�สามารถส�งวิทยานิพนธ=ฉบับสมบูรณ=ได2ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ=ผ�าน เว2นแต�
ได2รับอนุมัติให2ขยายเวลาการส�งวิทยานิพนธ=ฉบับสมบูรณ=จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ท้ังน้ีระยะเวลาการศึกษาต2องไม�เกินเวลาท่ีกําหนดในข2อ 13  
61.11 ไม�สามารถส�งสารนิพนธ=ฉบับสมบูรณ=ได2ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ=ผ�าน เว2นแต�ได2รับ
อนุมัติให2ขยายเวลาส�งสารนิพนธ=ฉบับสมบูรณ=จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ท้ังน้ี ระยะเวลาการศึกษาต2องไม�เกินเวลาท่ีกําหนดในข2อ 13  
61.12 เป?นนักศึกษาทดลองศึกษาท่ีไม�สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป?นนักศึกษาสามญัตาม 33.1 ได2 
61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว�ามีความประพฤตไิม�เหมาะสม 
61.14 ได2รับการอนุมัตปิริญญา 

 
หมวด 10 

การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 
ข2อ 62 การทุจริตในการวัดผล 
เมื่อตรวจสอบพบว�านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให2ดําเนินการและพิจารณาลงโทษ ตาม 
ระ เ บีย  บมหา วิทยาลั ยสงข ลานครินทร= ว�  าด2 วยการ ศึกษา ข้ัน  ปริญญาตรี  และข2 อ บั ง คับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ว�าด2วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 
ข2อ 63 การทุจริตในการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ= 

63.1 ข้ันตอนสําคัญท่ีนักศึกษาจะต2องดําเนินการวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ด2วยตนเอง 
63.1.1 การจัดทําโครงร�างวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ= 
63.1.2 การทําการทดลอง (ถ2ามี) 
63.1.3 การเขียนรายงานการวิจยั 
63.1.4 อ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

นอกเหนือจาก 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจําเป?นไม�สามารถดําเนินการด2วยตนเองให2
ขออนุมัติต�อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ= 
63.2 เมื่อมีผู2กล�าวหาเป?นลายลักษณ=อักษรว�านักศึกษาทุจริตการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=
ให2แต�งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด2วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรอง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีได2รับมอบหมาย เป?นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะท่ีจัดการเรียน
การสอนผู2เก่ียวข2องท่ีอธิการบดี เห็นสมควรอย�างน2อย 2 คน เป?นกรรมการ ผู2แทนฝ�ายกฎหมาย
เป?นเลขานุการและเจ2าหน2าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เป?นผู2ช�วยเลขานุการ 
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 63.3 คณะกรรมการมีอํานาจหน2าท่ีดังต�อไปน้ี 
63.3.1 ดําเนินการสอบสวน รวมถึงให2มีอํานาจเรียกบุคคลผู2เก่ียวข2องมาให2ถ2อยคําหรือ
ให2ถ2อยคําเป?นลายลักษณ=อักษรเรียกเอกสารท่ีอยู�ในครอบครองของบุคคลหรือ
หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัยและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข2อง 
63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต�ออธิการบดี 

63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต2องให2โอกาสผู2ถูกกล�าวหาได2ช้ีแจงข2อเท็จจริง 
หรือนําพยาน หลักฐานมาช้ีแจงแก2ข2อกล�าวหาด2วย 
63.5 ให2คณะกรรมการดําเนินการสอบหาข2อเท็จจริงให2แล2วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต�วันท่ี
ประธานกรรมการได2รับทราบคําสั่งการแต�งตั้งคณะกรรมการกรณีท่ีไม�อาจสอบสวนให2แล2วเสร็จ
ตามวรรคหน่ึงให2ขอขยายเวลาสอบสวนได2ไม�เกิน 30 วัน 
63.6 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล2วให2เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก�กรณี ดังน้ี 

63.6.1 คณะกรรมการเห็นว�า เป?นเหตุกรณีท่ีมิได2เป?นการจงใจ หรือเป?นกรณีท่ี
นักศึกษาละเลยการดําเนินการตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ=ท่ีกําหนดไว2และไม�
ร2ายแรง อาจปรับให2การสอบวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ= ปรากฏผลเป?น “ตก” และ
นักศึกษาต2องเริ่มข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ใหม� ท้ังน้ี ต2องไม�ถือเป?น
เหตุให2ต2องการมีการต�อระยะเวลาการศึกษา 
63.6.2 หากเป?นการทุจริตร2ายแรง ให2เสนอบทลงโทษต�ออธิการบดี เพ่ือสั่งการให2พ2น
สภาพการเป?นนักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป?นนักศึกษา หรือกรณีท่ีนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาแล2วให2เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 
63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นว�ามีการละเลยหน2าท่ีของผู2ท่ีมีส�วนเก่ียวข2องกับการ
ควบคุมวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ของนักศึกษาให2เสนอบทลงโทษทางวินัยเช�นกัน 

63.7 คณะกรรมการจะต2องแจ2งผลการสอบข2อเท็จจริงให2นักศึกษาทราบเป?นลายลักษณ=อักษร
ภายใน 7 วัน ทําการ นับจากสอบสวนข2อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล2ว 
63.8 การลงโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยให2ทําเป?นลายลักษณ=อักษรและให2มหาวิทยาลัยแจ2ง
สิทธิและกําหนดเวลา ในการอุทธรณ= 
63.9 นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ=ภายในกําหนด 7 วันทําการ นับจากวันท่ีทราบ
คํ า สั่ ง ล ง โ ท ษ  น้ั น  โ ด ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ= แ ล ะ วิ ธี ก า ร อุ ท ธ รณ= ใ ห2 เ ป? น ไ ปต า ม ข2 อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ว�าด2วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข2อ 64 การทุจริตทางวิชาการ 
การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร2างข2อมูลเท็จ และการมิได2
ทําผลงานวิชาการด2วยตนเอง 

64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข2อความของผู2อ่ืนและของตนเอง
ท่ีตีพิมพ=ไปแล2ว โดยไม�มีการอ2างอิง หรือปกปBดแหล�งท่ีมา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงาน
ทางวิชาการท่ีมีผู2อ่ืนกระทําไว2มาเป?นของตนเอง 
64.2 การสร2างข2อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต�งข2อมูลหรือการสร2างข2อมูลท่ีไม�ตรงกับความเป?น
จริง 
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64.3 การมิได2ทําผลงานวิชาการด2วยตนเอง หมายถึง การจ2างหรือให2ผู2อ่ืนช�วยทํา หรือทําแทนตน 
หรือการมอบให2ผู2อ่ืนทําแทนนอกเหนือจากงานท่ีได2ระบุไว2ในโครงร�างวิทยานิพนธ=ท่ีได2รับอนุมัติ
แล2วว�าจะกระทําเอง ท้ังน้ีไม�รวมถึงการเก็บรวบรวมข2อมูล การประมวลผลข2อมูล การวิเคราะห=
ข2อมูลการแปลวิทยานิพนธ=จากภาษาไทยเป?นภาษาต�างประเทศ 
64.4 เมื่อตรวจสอบพบว�านักศึกษาทุจริตตาม 64.1 64.2 และ 64.3 ให2ถือว�าเป?นความผิด
ร2ายแรงไว2ก�อน แต�อาจลดหย�อนโทษได2 ท้ังน้ี การพิจารณาโทษหรือการลดหย�อนโทษให2อยู�ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต�อไป 
64.5 หากตรวจสอบพบว�ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล2ว ให2คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข2อ 65 การดําเนินการใดๆท่ีเกิดข้ึนก�อนวันท่ีระเบียบน้ีมีผลใช2บังคับ และยังดําเนินการไม�แล2วเสร็จในขณะท่ีระเบียบ
น้ีมีผลใช2บังคับ ให2ดําเนินการหรือปฏิบัติการต�อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยท่ีใช2บังคับอยู�ก�อน
วันท่ีระเบียบน้ีมีผลใช2บังคับ จนกว�าจะดําเนินการหรือปฏิบัติการแล2วเสร็จ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 
 

    (ลงช่ือ)               เกษม       สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย=เกษม  สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 
 
สําเนาถูกต2อง 

 
(นางนันทพรนภาพงศ=สุริยา) ภัคสราภรณ=/ร�าง/พิมพ=
หัวหน2าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย นันทพร/ทาน 
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